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ACORDO INTERNACIONAL 
 
 Posicionamento contrário ao acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas firmado entre Brasil e Estados Unidos, visando a 
exploração do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. 
Sen. Geraldo Cândido 444 
 
 Posicionamento contrário à aprovação de acordo entre o 
Brasil e os Estados Unidos da América para utilização da base de 
lançamento de foguetes em Alcântara, Maranhão. Sen. Emília 
Fernandes 481 
 
 Defesa de debates no Senado Federal sobre o acordo de 
utilização, pelos Estados Unidos, da Base de Alcântara, no 
Maranhão. Sen. Romero Jucá 486 
 
 
ARGENTINA 
 
 Análise da crise argentina e de suas conseqüências para a 
economia brasileira. Sen. Ney Suassuna 270 
 
 
AUTOMÓVEL 
 
 Denúncia de fraude na importação de automóveis. Sen. 
Roberto Requião 039 
 
 
BASE DE LANÇAMENTO DE FOGUETES 
 
 Posicionamento contrário à aprovação de acordo entre o 
Brasil e os Estados Unidos da América para utilização da base de 
lançamento de foguetes em Alcântara, Maranhão. Sen. Emília 
Fernandes 481 
 
 Defesa de debates no Senado Federal sobre o acordo de 
utilização, pelos Estados Unidos, da Base de Alcântara, no 
Maranhão. Sen. Romero Jucá 486 
 
 
BEM-ESTAR SOCIAL 
 
 Apelo aos senadores no engajamento para que as palavras 
“desenvolvimento” e “bem-estar social” voltem a influenciar as 
autoridades brasileiras. Sen. Antônio Carlos Valadares 412 
 
 
CAFÉ 
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 Dificuldades enfrentadas pelo setor cafeeiro no Brasil. Sen. 
Paulo Hartung 221 
 
 
CARTA DE SANTANA 
 
 Leitura da Carta de Santana, resultante de seminários 
realizados em municípios do Estado do Rio Grande do Norte, a ser 
encaminhada ao Presidente da República, que propõe ações 
emergências para o enfrentamento da seca nordestina. Sen. 
Geraldo Melo 215 
 
 
CARTÓRIO 
 
 Justificativas à proposta de emenda à Constituição, que 
altera o art. 236, para vincular os cartórios de registro de imóveis ao 
serviço público municipal e do Distrito Federal. Sen. Roberto Freire 397 
 
 
CENTRO CULTURAL DO BANCO DO BRASIL 
 
 Aplausos à iniciativa do Centro Cultural do Banco do Brasil 
pela promoção da mostra versando sobre o “Surrealismo”, no Rio de 
Janeiro. Sen. Francelino Pereira 432 
 
 
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA 
 
 Posicionamento contrário ao acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas firmado entre Brasil e Estados Unidos, visando a 
exploração do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. 
Sen. Geraldo Cândido 444 
 
 
CIENTISTA 
 
 Preocupação com a evasão de cientistas brasileiros para o 
exterior. Sen. Carlos Patrocínio 166 
 
 
COCO 
 
 Necessidade de apuração, pelo Ministério da Agricultura, de 
irregularidades na importação de coco, em especial, dos países 
africanos e asiáticos. Sen. Renan Calheiros 480 
 
 
CÓDIGO CIVIL 
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 Considerações acerca da aprovação do novo Código Civil. 
Sen. Francelino Pereira 159 
 
 
CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO 
 
 Necessidade de viabilização do Código Nacional de 
Trânsito. Sen. Casildo Maldaner 078 
 
 
COMUNIDADE ANDINA 
 
 Importância do relacionamento do Brasil com a Comunidade 
Andina para o processo de integração econômica da América Latina. 
Sen. Mozarildo Cavalcanti 342 
 
 
CPI DO FUTEBOL 
 
 Considerações sobre o trabalho da CPI do Futebol, da qual 
é relator. Sen. Geraldo Althoff 267 
 
 Refutação às críticas feitas pelo advogado da Confederação 
Brasileira de Futebol, em entrevista coletiva, na qual contestou os 
trabalhos da CPI do Futebol. Sen. Álvaro Dias 397 
 
 
CRÉDITO BANCÁRIO 
 
 Defesa da redução da taxa de juros para permitir o acesso 
da população ao crédito bancário e promover a retomada do 
desenvolvimento. Sen. Gilvam Borges 076 
 
 
CRESCIMENTO BRASILEIRO 
 
 Expectativas sobre a taxa de crescimento brasileiro. Sen. 
Ricardo Santos 207 
 
 
CURSO SUPERIOR 
 
 Preocupação com os mecanismos de acompanhamento e 
fiscalização dos cursos superiores de curta duração. Sen. João 
Alberto Souza 425 
 
 
DECORO PARLAMENTAR 
 
 Comentários ao estudo solicitado por S. Exª à Consultoria 
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Legislativa do Senado, sobre a definição de quebra de Decoro 
Parlamentar. Sen. Mozarildo Cavalcanti 168 
 
 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 
 Apoio à carta de funcionários da Imprensa Nacional sobre os 
problemas advindos da transferência do órgão do Ministério da 
Justiça para a Casa Civil. Sen.Lauro Campos 315 
 
 
DIPLOMATA 
 
 Discutindo a Mensagem nº 137, de 2001 (nº 526/2001, na 
origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha da Senhora Vera Pedrosa Martins de Almeida, 
Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixadora do Brasil junto ao Reino da Dinamarca. Sen. 
José Eduardo Dutra 404 
 
 
DITADURA MILITAR 
 
 Necessidade de reflexão sobre o desenvolvimento e 
crescimento econômico brasileiro, nos dezessete anos 
subseqüentes à ditadura militar. Sen. Moreira Mendes 512 
 
 
EMPREGO 
 
 Considerações acerca do trabalho desenvolvido pelo Núcleo 
de Combate à Discriminação e Promoção da Igualdade de 
Oportunidades no Emprego, da DRT, no Estado do Ceará. Sen. 
Lúcio Alcântara 340 
 
 
ESTADO DE ALAGOAS 
 
 Considerações sobre as dificuldades enfrentadas pelos 
produtores de leite do Estado de Alagoas. Sen. Teotônio Vilela Filho 088 
 
 Satisfação com a decisão da Câmara de Gestão de Energia, 
referente à ampliação da cota de energia da mineração Euclides 
Scalco, produtora de calcário no Estado de Alagoas. Sen. Renan 
Calheiros 312 
 
 
ESTADO DE GOIÁS 
 
 Registro da atuação positiva do Ministério dos Transportes, 
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em relação à duplicação de rodovias em Goiás, renovando apelo no 
sentido da recuperação e duplicação do trecho da BR-153, que liga 
Anápolis ao norte do Estado de Goiás. Sen. Mauro Miranda 432 
 
 Insatisfação salarial das polícias civil e militar do Estado de 
Goiás. Sen. Mauro Miranda 440 
 
 
ESTADO DE RONDÔNIA 
 
 Repúdio contra as tentativas de impedir a construção de 
duas pontes sobre o rio Madeira, no Estado de Rondônia. Sen. 
Moreira Mendes 231 
 
 Registro do recebimento da Nova Lei Orgânica do Município 
de Caracaraí/RO. Sen. Romero Jucá 486 
 
 Repúdio à Medida Provisória nº 2.166, que proíbe a 
utilização de 80% da área das propriedades rurais de Rondônia. 
Sen. Amir Lando 510 
 
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Anúncio da participação do Estado do Espírito Santo no 
Conselho Deliberativo da Política Cafeeira e da garantia do Banco 
do Brasil na concessão de prorrogação dos prazos para quitação de 
empréstimos da linha do Pronaf. Sen. Paulo Hartung 221 
 
 Gestões junto às autoridades governamentais em favor do 
setor de rochas ornamentais do Estado do Espírito Santo. Sen. 
Ricardo Santos 423 
 
 
ESTADO DO PARANÁ 
 
 Indignação com as agressões sofridas pelos Deputados 
Estaduais do Paraná, contrários à privatização da Companhia 
Paranaense de Energia Elétrica – Copel. Sen. Roberto Requião 039 
 
 Relato da crise porque passa a Assembléia Legislativa do 
Paraná, invadida pela polícia militar a mando do governador Jaime 
Lerner. Sen. Osmar Dias  081 
 
 Denúncia de irregularidade na sessão da Assembléia 
Legislativa do Paraná que garantiu a venda da Copel. Sen. Osmar 
Dias  274 
 
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
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 Comentários sobre as denúncias de corrupção que 
envolvem o nome do Governador do Rio Grande do Norte, Sr. 
Garibaldi Alves, veiculadas pela imprensa, destacando a manobra 
governista contra a abertura de CPI na Assembléia Legislativa 
daquele Estado. Sen. José Agripino 228 
 
 Defesa do Governador do Rio Grande do Norte, Garibaldi 
Alves, acusado de tráfico de influência no Estado. Sen. Geraldo 
Melo  319 
 
 
ESTADO DO TOCANTINS 
 
 Compromisso da Secretaria Estadual de Educação do 
Tocantins com a chamada “educação inclusiva”, que busca incluir os 
alunos com necessidades especiais. Sen. Carlos Patrocínio 219 
 
 Congratulações à administração estadual tocantinense por 
sua eficiente política educacional, destacando diversos programas 
desenvolvidos na área. Sen. Eduardo Siqueira Campos 428 
 
 Satisfação com os excelentes resultados obtidos pelos 
produtores de sementes de girassol dos municípios de Dianópolis e 
Lagoa da Confusão, no Estado de Tocantins. Sen. Carlos Patrocínio 519 
 
 
ESTATUTO DA CIDADE 
 
 Necessidade de definição de políticas habitacionais, 
enfatizando a importância do Estatuto da Cidade. Sen. Mauro 
Miranda 023 
 
 
EXPORTAÇÃO 
 
 Necessidade de uma política de estímulo às exportações. 
Sen. Ney Suassuna 270 
 
 
FEIRA DA JUVENTUDE 
 
 Registro de sua participação na I Feira da Juventude, 
realizada na cidade de Fortaleza – CE, durante o período de 13 a 16 
do corrente, a convite do Sistema Verdes Mares de Comunicação e 
do Grupo Prática Empresarial. Sen. Lúcio Alcântara 188 
 
 
(FMI) 
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 Contrariedade com os termos do último acordo firmado entre 
o Brasil e o Fundo Monetário Internacional. Sen. Roberto Saturnino 029 
 
 Comentários sobre a ajuda do Fundo Monetário 
Internacional – FMI à Argentina. Sen. Roberto Saturnino 397 
 
 
FORÇA TAREFA 
 
 Transcrição da Declaração de uma Força Tarefa 
Independente, patrocinada pelo Conselho de Relações Exteriores e 
elaborada sob a coordenação do brasilianista Kenneth Maxwell. Sen. 
José Sarney 173 
 
 
FUNDAÇÃO DOM CABRAL 
 
 Regozijo com a iniciativa da Fundação Dom Cabral ao 
inaugurar em Nova Lima – MG, com a presença do Presidente da 
República, o centro internacional voltado para área de gestão e 
estratégia empresarial. Sen. Francelino Pereira  234 
 
 
GASODUTO 
 
 Apelo para celeridade na construção do gasoduto 
Urucu/Porto Velho, repudiando os empecilhos criados pelo Estado 
do Amazonas ao projeto. Sen. Moreira Mendes 389 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Homenagem à maçonaria pelo transcurso, no próximo dia 
20, do Dia do Maçom; destacando o trabalho social da entidade no 
Brasil e no Estado de Mato Grosso do Sul. Sen. Pedro Ubirajara 157 
 
 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom.  191 
 
 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom. 
Sen. José Coelho 193 
 
 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom. 
Sen. Edison Lobão 197 
 
 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom. 
Sen. Mauro Miranda 197 
 
 Homenagem pelo transcurso, ontem, do Dia do Maçom. 
Sen. Romero Jucá 278 
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 Homenagem pelo transcurso, ontem, do Dia do Maçom. 
Sen. Maria do Carmo Alves 340 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Homenagem pelo transcurso do centenário de nascimento 
do Senador Ruy Carneiro. Sen. Ronaldo Cunha Lima 187 
 
 Transcurso, no próximo dia 24, dos 47 anos da morte do ex-
presidente Getúlio Vargas. Sen. Pedro Simon 385 
 
 
HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK 
 
 Cobranças ao presidente da Associação das Pioneiras 
Sociais, Aloísio Campos da Paz, do funcionamento do Hospital 
Sarah Kubitschek, no Estado do Ceará, que se encontra com suas 
instalações concluídas. Sen. Lúcio Alcântara 395 
 
 
IMPORTAÇÃO 
 
 Denúncia de fraude na importação de automóveis. Sen. 
Roberto Requião 039 
 
 
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 
 
 Estranheza pela remessa de aviso de restituição a uma 
contribuinte que nunca declarou imposto de renda. Sen. Roberto 
Requião 039 
 
 Apelo ao Deputado Mussa Demes, novo relator do projeto 
que corrige a tabela do Imposto de Renda da pessoa física, para que 
dê celeridade à matéria na Câmara dos Deputados. Sen. Paulo 
Hartung 266 
 
 Satisfação com a decisão da Comissão de Finanças da 
Câmara dos Deputados, que aprovou projeto de S. Ex.ª, que trata da 
correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Sen. Paulo 
Hartung 384 
 
 
IMPRENSA 
 
 Repúdio ao editorial do Jornal do Brasil, publicado hoje, 
intitulado “Tempo perdido”, que interpreta declarações feitas por S. 
Ex.ª sobre o acordo do Brasil com o FMI. Sen. Roberto Requião 039 
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 Considerações sobre as reportagens publicadas pelo jornal 
Folha de S. Paulo de ontem, sobre a inexecução de programas 
estratégicos do governo FHC, o aumento recorde dos lucros dos 
bancos privados, e a vulnerabilidade da economia brasileira. Sen. 
Pedro Simon 225 
 
 Preocupação com matéria publicada pelo jornal O Popular, 
de Goiânia, edição do último dia 10, intitulada “Polígono da maconha 
migra para Goiás”. Sen. Mauro Miranda 440 
 
 Considerações sobre a divulgação, pela Folha de S. Paulo, 
do “Mapa da Fome” do Centro de Políticas Socais da Fundação 
Getúlio Vargas, e de reportagens sobre os altos lucros das 
empresas privadas. Sen. Eduardo Siqueira Campos 521 
 
 
INATIVO 
 
 Posicionamento contrário à contribuição previdenciária dos 
inativos. Sen. Iris Rezende 417 
 
 
JOVEM 
 
 Importância de investimentos na educação e no treinamento 
dos jovens para a inserção do país no mundo globalizado. Sen. Ney 
Suassuna 422 
 
 
LIVRARIA 
 
 Registro de sua participação, no último dia 17 do corrente, 
em Fortaleza, do fórum de debates que discutiu o “Futuro das 
livrarias (independente) num mundo globalizado”, ocasião em que 
apresentou o texto “O livro, esse guardião do saber”. Sen. Lúcio 
Alcântara 236 
 
 
MAÇONARIA 
 
 Homenagem à maçonaria pelo transcurso, no próximo dia 
20, do Dia do Maçom; destacando o trabalho social da entidade no 
Brasil e no Estado de Mato Grosso do Sul. Sen. Pedro Ubirajara 157 
 
 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom.  191 
 
 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom. 
Sen. José Coelho 193 
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 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom. Sen. 
Edison Lobão                197 
 
 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom. 
Sen. Mauro Miranda 197 
 
 Homenagem pelo transcurso, ontem, do Dia do Maçom. 
Sen. Romero Jucá 278 
 
 Homenagem pelo transcurso, ontem, do Dia do Maçom. 
Sen. Maria do Carmo Alves 340 
 
 
MESA DO SENADO 
 
 Posicionamento da Mesa do Senado acerca do 
pronunciamento do Senador Roberto Requião. Sen. Edison Lobão 055 
 
 
MILITAR 
 
 Repúdio às declarações do Deputado Jair Bolsonaro 
envolvendo a atuação de S. Ex.ª como relator da medida provisória 
que trata dos vencimentos dos militares. Sen. Romeu Tuma 035 
 
 
MINISTRO DE ESTADO 
 
 Solicitação à Mesa de providências quanto a informações 
prestadas pelo Ministro de Minas e Energia, Senador José Jorge, 
que foram enviadas escritas em inglês. Sen. Geraldo Cândido 075 
 
 Regozijo pela escolha do novo Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral. Sen. Romero Jucá 486 
 
 
MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS 
 
 Apoio à aprovação do projeto de lei, de autoria do Deputado 
Hermes Parcianello, que dispõe sobre as atividades de 
movimentação de mercadorias. Sen. Carlos Bezerra 429 
 
 
MOVIMENTO LEGALIDADE 
 
 Comemoração dos 40 anos do movimento Legalidade, que 
garantiu a posse do vice-presidente João Goulart após a renúncia do 
presidente Jânio Quadros. Sen. Pedro Simon 385 
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OFÍCIO 
 
 Ofício nº 35/2001, de 14 do corrente, do Líder do Bloco 
PDT/PPS na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na 
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 2.157-
4, de 2001. Rubens Bueno. Sen. Rubens Bueno 021 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 754, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 207, de 2000 (nº 1.443/2000, na 
origem), pela qual o Presidente da República solicita que sejam 
autorizadas as operações financeiras de que trata o acordo de 
reescalonamento, com remissão parcial, da dívida da República da 
Zâmbia para com a República Federativa do Brasil, no valor 
equivalente a US$14.127.098,58 (quatorze milhões, cento e vinte e 
sete mil, noventa e oito dólares norte-americanos e cinqüenta e oito 
centavos), com previsão de redução do valor presente líquido, com 
base na Ata de Entendimentos celebrada no âmbito do Clube de 
Paris. Sen. Eduardo Suplicy 001 
 
 Parecer nº 755, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
57, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ademir 
Andrade, que dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal. 
Sen. Romeu Tuma 005 
 
 Parecer nº 756, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre as Emendas nºs 17 a 38, de Plenário, 
oferecidas ao Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999 – 
Complementar, de autoria do Senador Jorge Bornhausen, que 
dispõe sobre os direitos e as garantias do contribuinte e dá outras 
providências. Sen. Bello Parga 006 
 
 Parecer nº 757, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre as Emendas nºs 17 a 38, de Plenário, oferecidas 
ao Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999 – Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos 
e as garantias do contribuinte e dá outras providências. Sen. Bello 
Parga  012 
 
 Parecer nº 758, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2000 (nº 3.773/97, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e dá outras providências. Sen. 
Waldeck Ornelas 114 
 
 Parecer nº 759, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
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o Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2001 (nº 558/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária a Voz de Quissamã a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Quissamã, Estado do Rio de 
Janeiro. Sen. Nilo Teixeira Campos 114 
 
 Parecer nº 760, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 2001 (nº 547/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Centro a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Girau do Ponciano, 
Estado de Alagoas. Sen. Maria do Carmo Alves 115 
 
 Parecer nº 761, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2001 (nº 566/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Sociocultural Hermes Fontes a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boquim, Estado de 
Sergipe. Sen. Maria do Carmo Alves 117 
 
 Parecer nº 762, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2001 (nº 574/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Sen. Casildo Maldaner 118 
 
 Parecer nº 763, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 2001 (nº 592/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Comunidade Amiga de Radiodifusão Florânia Carflor a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Florânia, Estado do 
Rio Grande do Norte. Sen. Ney Suassuna 119 
 
 Parecer nº 764, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2001 (nº 630/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação A Serviço da Esperança a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Indiana, Estado de São Paulo. 
Sen. Romeu Tuma 120 
 
 Parecer nº 765, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2001 (nº 660/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Central de Araraquara a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Araraquara, Estado de São 
Paulo. Sen. Romeu Tuma  121 
 
 Parecer nº 766, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 2001 (nº 723/2000, na 
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Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
AMOCENTRO – Associação de Moradores do Centro da Cidade de 
Pombal a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Pombal, Estado da Paraíba. Sen. Ney Suassuna 123 
 
 Parecer nº 767, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 101, de 2001 (nº 684/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária São Miguel a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tavares, Estado da 
Paraíba. Sen. Ney Suassuna 124 
 
 Parecer nº 768, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de 2001 (nº 690/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Araçá FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Mari, Estado da Paraíba. Sen. Ney 
Suassuna 125 
 
 Parecer nº 769, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de 2001 (nº 533/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Atlântida FM de Porto Alegre Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Sen. José Fogaça 126 
 
 Parecer nº 770, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de 2001 (nº 589/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Progresso de Ijuí Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ijuí, Estado do Rio 
Grande do Sul. Sen. José Fogaça 128 
 
 Parecer nº 771, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2001 (nº 649/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Pelotas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul. Sen. José Fogaça 129 
 
 Parecer nº 772, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de 2001 (nº 671/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Barra 
do Ribeiro, Estado do Rio Grande do Sul. Sen. José Fogaça 130 
 
 Parecer nº 773, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 141, de 2001 (nº 691/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
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Associação Assistencial São Sebastião de Boa Esperança do Sul a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boa 
Esperança do Sul, Estado de São Paulo. Sen. Pedro Ubirajara 132 
 
 Parecer nº 774, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de 2001 (nº 716/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Novo Milênio a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Gabriel da Cachoeira, Estado do 
Amazonas. Sen. Emília Fernandes 133 
 
 Parecer nº 775, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 162, de 2001 (nº 683/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educativa Cultural José Allamano, para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Boa 
Vista, Estado de Roraima. Sen. Romero Jucá 134 
 
 Parecer nº 776, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2001 (nº 737/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Empresa Paulista de Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Regente Freijó, Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma 136 
 
 Parecer nº 777, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 173, de 2001 (nº 746/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Difusora Fronteira Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Arroio Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul. Sen. José Fogaça 137 
 
 Parecer nº 778, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 23, de 1997 (nº 204/97, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
188, de 1997, referente à auditoria operacional realizada no Sistema 
de Telecomunicações Brasileiro. Sen. Luiz Otávio 139 
 
 Parecer nº 779, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 35, de 1999 (nº 1.031/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
684, de 1999, referente ao Pedido de Reexame interposto pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Sen. Valmir 
Amaral  143 
 
 Parecer nº 780, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Ofício “S” nº 41, de 1999, do Presidente daquela 
Comissão (nº 103/98, na origem), que trata de consulta ao Tribunal 
de Contas da União, em atendimento a requerimento do Senador 
Júlio Campos, referente à licitude de negociação entre o Governo do 
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Estado do Mato Grosso e a Telemat, para antecipação de 
pagamento de ICMS devido, bem como sobre a existência de 
decisão do TCU que se aplique, por analogia, à hipótese, e, ainda, 
quais os procedimentos que regulam a questão. Sen. Alberto Silva 144 
 
 Parecer nº 781, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 6, de 2000 (nº 1.579/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
930/99, referente ao Plano de Auditorias para o primeiro semestre 
do exercício de 2000. Sen. Juvêncio da Fonseca 145 
 
 Parecer nº 782, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 10, de 2000 (nº 71/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia das Decisões 
nºs 20 e 21/2000, referentes a Auditorias realizadas no Fundo da 
Marinha Mercante e na Prefeitura Municipal de Salvador. Sen. 
Antônio Carlos Júnior 145 
 
 Parecer n.º 783, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso n.º 107, de 2000 (n.º 3.454/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
465/2000, do Plenário daquela Instituição, referente à auditoria 
realizada no Serviço Social do Comércio – Administração Regional 
no Estado do Rio de Janeiro – SESC/ARRJ. Sen. Freitas Neto 146 
 
 Parecer n.º 784, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso n.º 154, de 2000 (n.º 5.287/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
265/2000, referente ao Relatório de Auditoria realizada no Hospital 
de Clínicas da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Sen. 
Freitas Neto 147 
 
 Parecer nº 785, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 191, de 2000 (nº 6.490/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
800/2000, referente à Auditoria realizada no Governo do Estado de 
Roraima. Sen. Geraldo Althoff 148 
 
 Parecer nº 786, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 10, de 2001 (nº 8.702/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
429/2000, referente à Auditoria realizada no Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem – DNER (6ª Região/MG) e no 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
– DER/MG. Sen. Luiz Otávio 149 
 
 Parecer nº 787, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 12, de 2001 (nº 8.766/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
466/2000, referente à auditoria realizada no Tribunal Regional 
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Eleitoral – meeting. Sen. Juvêncio da Fonseca 150 
 
 Parecer nº 788, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 36, de 2001 (nº 162/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
59/2001, referente ao Relatório de Inspeção, realizado no Comando 
da 1ª Região Militar. Sen. Juvêncio da Fonseca 150 
 
 Parecer nº 789, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 64, de 2001 (nº 1.236/2001, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
158/2001, referente à auditoria realizada na Prefeitura Municipal de 
Fortaleza – CE. Sen. Juvêncio da Fonseca 151 
 
 Parecer nº 790, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 80, de 2001 (nº 1.836/2001, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
245/2001, referente à Auditoria realizada no Projeto de Irrigação Luís 
Alves, localizado no Distrito de Luiz Alves, Município de São Miguel 
do Araguaia – GO – Implementado pelo Governo de Goiás. Sen. 
Luiz Otávio 152 
 
 Parecer n.º 791, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 82, de 2001, de autoria do Senador 
Maguito Vilela, que inscreve o nome de Luís Alves de Lima e Silva, o 
Duque de Caxias, no Livro dos Heróis da Pátria. Sen. Carlos 
Patrocínio 199 
 
 Parecer n.º 792, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 94, de 2001, de autoria do Senador 
Álvaro Dias, que institui o Dia Nacional do Cientista Social. Sen. 
Marina Silva 202 
 
 Parecer n.º 793, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2001, de autoria do Senador 
Gilvam Borges, que altera o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária. Sen. Gerson Camata 205 
 
 Parecer n.º 794, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 247, de 2000, do Presidente da 
República, que propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com a contra garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor equivalente a 
US$180,000,000.00 (cento e oitenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), de principal, entre a Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil – TBG, e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, mediante lançamento de 
títulos no mercado internacional de capitais, destinada ao 
financiamento parcial do Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil. (Projeto 
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de Resolução nº 34, de 2001). Sen. Wellington Roberto 252 
 
 Parecer n.º 795, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/29, de 2001 (nº 1.763/2001, na 
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminha 
ao Senado Federal manifestação daquele Órgão acerca da 
solicitação da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG) para 
contratar operação de crédito com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no âmbito do 
Programa de Apoio à Modernização da Administração Tributária e 
da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT, no valor de 
R$2.094.968,00 (dois milhões, noventa e quatro mil e novecentos e 
sessenta e oito reais), com finalidade exclusiva de financiar 
programa de investimento em modernização tributária do Município. 
(Projeto de Resolução nº 35, de 2001). Sen. Paulo Hartung 257 
 
 Parecer nº 796, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/32, de 2001 (nº 1.975-2/2001, na 
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminha 
ao Senado Federal a solicitação do Estado do Ceará para contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, com 
recursos de repasse do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID, no valor de US$7,000,000.00 (sete milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), equivalentes a R$13.673.300,00 (treze 
milhões, seiscentos e sessenta e três mil e trezentos reais), à taxa 
de câmbio de 18-1-2001, cujos recursos serão destinados ao Projeto 
de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste – PRODETUR/NE. 
(Projeto de Resolução nº 36, de 2001). Sen. Romero Jucá 260 
 
 Parecer n.º 797, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/34, de 2001 (nº 2.007/2001, na 
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminha 
ao Senado Federal manifestação daquele Órgão acerca da 
solicitação do Estado de Pernambuco para contratar operação de 
crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, com recursos de 
repasse do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no 
valor de US$5,123,213.28 (cinco milhões, cento e vinte e três mil, 
duzentos e treze dólares dos Estados Unidos da América, e vinte e 
oito centavos), equivalente a R$12.090.783,34 (doze milhões, 
noventa mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro 
centavos), à taxa de câmbio de 31-5-2001, cujos recursos serão 
destinados ao Projeto de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste 
– PRODETUR/NE. (Projeto de Resolução nº 37, de 2001). Sen. 
Jonas Pinheiro 263 
 
 Parecer n.º 798, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 93, de 2001, que denomina rodovia 
Gaspar Silveira Martins o trecho da rodovia BR-153 que liga a 
cidade de Aceguá à rodovia BR-290, no Estado do Rio Grande do 
Sul. (Redação do texto final). Sen. Mozarildo Cavalcanti 284 
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 Parecer nº 799, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 134, de 1997. Sen. 
Antônio Carlos Valadares 302 
 
 Parecer n.º 800, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 285, de 1999 (nº 170/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Difusora Taubaté Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma 346 
 
 Parecer n.º 801, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 66, de 2001 (nº 534/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Dom Oscar Romero a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Luzia, Estado do 
Maranhão. Sen. Gilvam Borges 347 
 
 Parecer n.º 802, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 2001 (nº 595/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária e Recreativa de São Benedito do 
Rio Preto – ACCR a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão. Sen. 
Gilvam Borges 349 
 
 Parecer n.º 803, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 2001 (nº 632/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Pró- Desenvolvimento Cultural e Turístico 
de Caconde a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Caconde, Estado de São Paulo. Sen. Pedro Piva 350 
 
 Parecer n.º 804, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2001 (nº 641/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Abel Figueiredo – 
PA a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Abel 
Figueiredo, Estado do Pará. Sen. Eduardo Siqueira Campos 351 
 
 Parecer nº 805, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 88, de 2001 (nº 651/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Santa Rita do Sapucaí 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa 
Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais. Sen. Arlindo Porto 352 
 
 Parecer n.º 806, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 2001 (nº 593/2000, na 
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Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação de Serviços de Radiodifusão Educativa Shalom para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Sen. Jonas 
Pinheiro 354 
 
 Parecer n.º 807, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 134, de 2001 (nº 618/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Padre Maximino a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo. 
Sen. Romeu Tuma 355 
 
 Parecer n.º 808, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de 2001 (nº 696/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Ecológica do Rio Camboriú – ACERC a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Balneário 
Camboriú, Estado de Santa Catarina. Sen. Casildo Maldaner 356 
 
 Parecer nº 809, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de 2001 (nº 706/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Metropolitana Cultural e Artística “Dom Aloísio Roque 
Opperman” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Uberaba, Estado de Minas Gerais. Sen. Arlindo Porto 357 
 
 Parecer n.º 810, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de 2001 (nº 722/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Movimento Comunitário Rádio Pérola FM – AMCRP/FM 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Conchas, Estado de São Paulo. Sen. Pedro Piva 359 
 
 Parecer n.º 811, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de 2001 (nº 724/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Madre FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Madre de Deus, Estado da 
Bahia. Sen. Antônio Carlos Júnior 360 
 
 Parecer n.º 812, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de 2001 (nº 769/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária da Comunidade São José a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juazeirinho, 
Estado da Paraíba. Sen. Carlos Patrocínio 361 
 
 Parecer n.º 813, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 155, de 2001 (nº 713/2000, na 
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Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Pássaro Grande para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Uruaçu, 
Estado de Goiás. Sen. Eduardo Siqueira Campos 362 
 
 Parecer n.º 814, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 157, de 2001 (nº 545/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Itatiaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Nova Lima, Estado de Minas 
Gerais. Sen. Arlindo Porto 364 
 
 Parecer n.º 815, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de 2001 (nº 695/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Educacional de Rádio para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ceará-
Mirim, Estado do Rio Grande do Norte. Sen. Luiz Pontes  365 
 
 Parecer n.º 816, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 166, de 2001 (nº 705/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Cultural Santa Bárbara para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cachoeiro do 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo. Sen. Ricardo Santos  366 
 
 Parecer n.º 817, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 167, de 2001 (nº 719/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Sitonio do Vale para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Nova Russas, Estado 
do Ceará. Sen. Lúcio Alcântara 369 
 
 Parecer n.º 818, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de 2001 (nº 720/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação 
Cultural e Comunitária José Gervásio de Araújo a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Urbano Santos, Estado do 
Maranhão. Sen. Gilvam Borges 371 
 
 Parecer n.º 819, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 180, de 2001 (nº 664/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Moradores do Aracruz – AMA a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Barreiras, Estado da Bahia. 
Sen. Antônio Carlos Júnior 372 
 
 Parecer n.º 820, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 184, de 2001 (nº 711/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
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Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do “Rio Santa 
Rosa” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Araioses, Estado do Maranhão. Sen. Luiz Pontes 373 
 
 Parecer n.º 821, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de 2001 (nº 766/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Ribamarense a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José 
de Ribamar, Estado do Maranhão. Sen. Lúcio Alcântara 374 
 
 Parecer n.º 822, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de 2001 (nº 793/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva, “ACRED – Elias 
Fausto” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Elias Fausto, Estado de São Paulo. Sen. Jonas Pinheiro 375 
 
 Parecer n.º 823, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n.º 196, de 2001 (n.º 805/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural e Artística de 
Jataizinho a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Jataizinho, Estado do Paraná. Sen. Álvaro Dias  377 
 
 Parecer n.º 824, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 197, de 2001 (nº 817/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Comunicação Comunitária Educativa Cultural 
Constantina a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Constantina, Estado do Rio Grande do Sul. Sen. Emília 
Fernandes 378 
 
 Parecer nº 825, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de 2001 (nº 821/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade 
Rádio Comunitária a Voz do Contestado – FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Irani, Estado de Santa 
Catarina. Sen. Casildo Maldaner 379 
 
 Parecer n.º 826, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2001 (nº 526/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
VL Radiodifusão S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Itaituba, Estado do 
Pará. Sen. Hugo Napoleão 380 
 
 Parecer n.º 827, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n.º 114, de 2001 (n.º 485/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
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da Rádio Independência do Paraná Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná. Sen. Álvaro Dias 382 
 
 Parecer n.º 828, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 158, de 2001 (nº 
636/2001, na origem), do Presidente da República, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor José Coêlho 
Ferreira, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Doutor Aldo da Silva 
Fagundes. Sen. Romero Jucá. 383 
 
 Parecer nº 829, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre a indicação do Senhor Luiz Henrique Pereira da 
Fonseca para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República da Finlândia. Sen. Hugo Napoleão. 404 
 
 Parecer nº 830, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre a indicação da Senhora Vera Pedrosa Martins de 
Almeida para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto ao 
Reino da Dinamarca. Sen. Valmir Amaral. 404 
 
 Parecer nº 831, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 34, de 2001. Sen. Antônio 
Carlos Valadares. 458 
 
 Parecer nº 832, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 35, de 2001. Sen. Antônio 
Carlos Valadares. 463 
 
 Parecer nº 833, de 2001, de PLEN, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 
2, de Plenário, apresentada ao Projeto de Lei nº 44, de 2001 – 
Complementar, que altera a composição do Conselho a que se 
refere a Lei Complementar nº 68, de 13 de junho de 1991. Sen. 
Maria do Carmo Alves.  465 
 
 Parecer nº 834, de 2001, de PLEN, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas 
de Plenário nºs 1 e 2 à Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
2000, que “Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
introduzindo artigos para instituir o Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia Ocidental”. Sen. Sebastião Rocha. 466 
 
 
 Parecer nº 835, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1998 (nº 4.157/98, na Casa de 
origem), que institui o Programa Nacional de Apoio a Infância, 
dispõe sobre a ampliação dos benefícios da merenda escolar e dá 
outras providências. Sen. Maria do Carmo Alves  474 
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PARTIDO POLÍTICO 
 
 Preocupação com a insistência do Sr. Leonel Brizola em 
afastar o Governador Itamar Franco do PMDB, lembrando que o 
partido deverá lançar candidato próprio à Presidência da República. 
Sen. Pedro Simon 225 
 
 Anúncio do seu desligamento do PPS e filiação ao PTB. 
Sen. Carlos Wilson 311 
 
 Importante presença do PMDB nas administrações e nas 
câmaras municipais da região do Vale do São Patrício. Sen. Mauro 
Miranda 432 
 
 Contradição entre as ações do governo Fernando Henrique 
Cardoso e o Programa do PSDB, partido que conduz processo de 
expulsão de S. Ex.ª e do Senador Osmar Dias. Sen. Álvaro Dias 446 
 
 
(PETROBRÁS) 
 
 Comentários sobre a publicação “Balanço Social 2000” da 
Petrobras. Sen. Romero Jucá 430 
 
 
PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 
 
 Relevância do Plano Agrícola e Pecuário 2001/2002, 
elaborado pela Confederação Nacional da Agricultura. Sen. Mauro 
Miranda 344 
 
 
PLANO DE SAÚDE 
 
 Aplauso à iniciativa do Executivo de substituir, por projeto de 
lei, a Medida Provisória nº 2.177-43, que altera a regulamentação 
dos planos e seguros de saúde. Sen. Sebastião Rocha 077 
 
 
PLANO REAL 
 
 Análise dos sete anos do Plano Real. Sen. Romero Jucá 088 
 
 
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 
 
 Premência da realização de concurso público para 
provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal, tendo em vista 
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a precariedade da fiscalização nas estradas federais, em especial, 
no Estado de Santa Catarina. Sen. Casildo Maldaner 078 
 
 
POLÍTICA ECONÔMICA 
 
 Considerações sobre a política econômica externa brasileira. 
Sen. Eduardo Suplicy 507 
 
 
POLÍTICA HABITACIONAL 
 
 Necessidade de definição de políticas habitacionais, 
enfatizando a importância do Estatuto da Cidade. Sen. Mauro 
Miranda 023 
 
 
PRIVATIZAÇÃO 
 
 Críticas ao atual modelo de privatização do governo federal 
e ao processo de venda da Companhia de Eletricidade do Paraná – 
COPEL. Sen. Álvaro Dias 446 
 
 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 
 
 Inconformidade com a ação rescisória com efeito 
suspensivo, imposta pelo Governo Federal, para pagamento de 
precatórios aos professores da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Sen. Geraldo Melo 215 
 
 
PROJETO AMAZONTECH 2001 
 
 Registro do Programa Amazontec 2001, desenvolvido em 
conjunto pelo Sebrae, Embrapa e Universidades Federais da 
Amazônia. Sen. Romero Jucá 322 
 
 Anúncio do lançamento, ontem, em Brasília, do projeto 
Amazontech 2001, que visa promover negócios ecologicamente 
corretos, com tecnologia, para o desenvolvimento da Amazônia. 
Sen. Mozarildo Cavalcanti 396 
 
 Registro do lançamento, na última terça-feira, em Brasília, 
do Projeto Amazontech 2001 – Novos Rumos para a Ciência, 
Tecnologia e Negócios Sustentáveis, evento que também será 
realizado em Boa Vista/RR, entre os dias 20 e 25 de novembro. Sen. 
Marluce Pinto 439 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
 Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nº 111, de 2001 
(nº 640/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Universidade Regional de Blumenau 
– FURB para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Sen. 
Casildo Maldaner 410 
 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1998 (nº 
4.157/98, na Casa de origem), que institui o Programa Nacional de 
Apoio à Infância, dispõe sobre a ampliação dos benefícios da 
merenda escolar e dá outras providências. Sen. Hugo Napoleão 407 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1998 (nº 
4.157/98, na Casa de origem), que institui o Programa Nacional de 
Apoio à Infância, dispõe sobre a ampliação dos benefícios da 
merenda escolar e dá outras providências. Sen. Eduardo Suplicy 408 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1998 (nº 
4.157/98, na Casa de origem), que institui o Programa Nacional de 
Apoio à Infância, dispõe sobre a ampliação dos benefícios da 
merenda escolar e dá outras providências. Sen. Ricardo Santos 408 
 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 140, de 2001, que denomina 
Governador Ivan Bichara o viaduto Oitizeiro, localizado na BR-230, 
no Município de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Sen. Ney 
Suassuna 056 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 141, de 2001, que altera 
dispositivos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 
dispondo sobre a discriminação, no fornecimento de produtos e 
serviços, baseada na raça; cor, etnia, religião, procedência nacional, 
sexo, estado civil ou idade do consumidor. Sen. Moreira Mendes 057 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 142, de 2001, que altera o 
parágrafo único do art. 15 e o § 4º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 
de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, 
da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte – FNO, o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste – FCO, e dá outras providências. 
Sen. Jefferson Péres 059 
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 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. Álvaro Dias 065 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. Lindiberg Cury 066 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. Carlos Patrocínio 067 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. Roberto Saturnino 068 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. José Fogaça  069 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. Roberto Requião 070 
 
 Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 
1999, constante do Item 1 da pauta de hoje. Sen. Romero Jucá 074 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 143, de 2001, que altera a 
redação do art. 43 da Lei nº 9.078, de 11 de setembro de 1990, para 
disciplinar hipóteses de suspensão de registro de cadastro de 
devedores, a pena por cobrança indevida e a caracterização de 
dano moral pela inclusão indevida em cadastro de devedores, 
definindo os limites da indenização. Sen. Paulo Hartung 285 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 144, de 2001, que altera a Lei 
nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, para determinar a 
responsabilidade sucessória do adquirente, a qualquer título, de 
empreendimento imobiliário. Sen. Paulo Hartung 287 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2001, que altera o art. 
94 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 
política agrícola. Sen. Luiz Pontes  288 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2001, que dispõe sobre 
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isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na 
aquisição, pelo município, de veículo automotor coletivo destinado 
ao transporte escolar. Sen. Luiz Pontes 289 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2001, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de selo ambiental para produtos a serem 
exportados. Sen. Gerson Camata 290 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 270, de 1999, que estabelece a 
obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos recursos do 
sistema BNDES para financiamento de projetos do setor de 
agroindústria. Sen. Álvaro Dias  291 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. Romero Jucá 292 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. Álvaro Dias 292 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. José Eduardo Dutra 292 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. Roberto Saturnino 292 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. Hugo Napoleão 293 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. José Fogaça  293 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. Paulo Hartung 293 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
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recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. Sen. Lúcio Alcântara 294 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2001, que altera o 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 
para o fim de definir o crime de coação no curso da atividade 
administrativa. Sen. Sebastião Rocha 449 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2001-Complementar, 
que atualiza a ementa e altera o art. 1º da Lei Complementar nº 51, 
de 20 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do 
funcionário policial, nos termos do art. 103, da Constituição Federal, 
para regulamentar a aposentadoria da mulher servidora policial. Sen. 
Romeu Tuma 451 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2001, que dispõe sobre 
a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 (acesso do Porto de 
Capuaba à BR-262/ES). Sen. Gerson Camata 457 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Projeto de Resolução nº 33, de 2001, que altera a Resolução 
nº 20, de 1993, que institui o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, para os efeitos do disposto no § 4º do art. 55 da 
Constituição Federal. Sen. Roberto Saturnino 250 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 35, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 795, de 2001, Relator: Senador Paulo 
Hartung), que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG, a contratar 
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa de Apoio à 
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos – PMAT, no valor de dois milhões, noventa e quatro 
mil e novecentos e sessenta e oito reais, com finalidade exclusiva de 
financiar programa de investimento em modernização tributária do 
Município. Sen. Paulo Hartung 460 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 35, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 795, de 2001, Relator: Senador Paulo 
Hartung), que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG, a contratar 
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa de Apoio à 
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos – PMAT, no valor de dois milhões, noventa e quatro 
mil e novecentos e sessenta e oito reais, com finalidade exclusiva de 
financiar programa de investimento em modernização tributária do 
Município. Sen. Álvaro Dias  461 
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 Discutindo o Projeto de Resolução nº 35, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 795, de 2001, Relator: Senador Paulo 
Hartung), que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG, a contratar 
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa de Apoio à 
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos – PMAT, no valor de dois milhões, noventa e quatro 
mil e novecentos e sessenta e oito reais, com finalidade exclusiva de 
financiar programa de investimento em modernização tributária do 
Município. Sen. Juvêncio da Fonseca 461 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 35, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 795, de 2001, Relator: Senador Paulo 
Hartung), que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG, a contratar 
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa de Apoio à 
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos – PMAT, no valor de dois milhões, noventa e quatro 
mil e novecentos e sessenta e oito reais, com finalidade exclusiva de 
financiar programa de investimento em modernização tributária do 
Município. Sen. Ney Suassuna 462 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 35, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 795, de 2001, Relator: Senador Paulo 
Hartung), que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG, a contratar 
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa de Apoio à 
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos – PMAT, no valor de dois milhões, noventa e quatro 
mil e novecentos e sessenta e oito reais, com finalidade exclusiva de 
financiar programa de investimento em modernização tributária do 
Município. Sen. Roberto Saturnino 462 
 
 
(PRONAF) 
 
 Críticas à ausência de repasse de recursos do Programa 
Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, aos municípios do 
oeste de Santa Catarina. Sen. Casildo Maldaner 313 
 
 Anúncio, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, da 
liberação de verbas para o Programa de Agricultura Familiar – 
PRONAF, para a safra 2001/2002. Sen. Eduardo Siqueira Campos 340 
 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
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 Proposta de emenda à Constituição n.º 23, de 2001, que 
altera o § 3º do art. 128 da Constituição Federal, a fim de 
estabelecer que a escolha dos candidatos ao cargo de Procurador-
Geral do Estado e do Distrito Federal e Territórios será feita 
mediante processo eletivo. Sen. Sebastião Rocha 280 
 
 Proposta de emenda à Constituição n.º 24, de 2001, que 
altera a redação do art. 46 da Constituição, para estabelecer que o 
suplente de senador somente substituirá o titular temporariamente. 
Sen. Paulo Hartung 282 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 25, de 2001, que 
altera o art. 236 da Constituição Federal para vincular os cartórios de 
registro de imóveis ao serviço público municipal e do Distrito 
Federal. Sen. Roberto Freire 399 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 26, de 2001, que 
altera o art. 50 da Constituição Federal para permitir a convocação, 
pelo Congresso Nacional, dos dirigentes máximos de entidades 
encarregadas da regulação da prestação de serviços públicos, bem 
como o encaminhamento de requerimento de informações às 
mesmas autoridades. Sen. Lúcio Alcântara 401 
 
 Proposta de emenda à Constituição n.º 27, de 2001, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, a fim de instituir o Fundo para a Revitalização 
Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio 
São Francisco. Sen. Antônio Carlos Valadares 437 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 28, de 2001, que 
confere ao Congresso Nacional o poder de apreciar os acordos e os 
contratos internacionais, firmados por entes públicos, quando a 
República Federativa do Brasil figurar como parte, avalista ou 
garantidora, acrescentando parágrafo único o art. 49, da 
Constituição Federal. Sen. Ademir Andrade 455 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2000, tendo 
como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, que altera o 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo 
artigos que criam o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia 
Ocidental. Sen. Jefferson Péres 466 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 
1995, que dá nova redação ao inciso X do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal (imunidade de ICMS). Sen. Moreira Mendes 467 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 
1995, que dá nova redação ao inciso X do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal (imunidade de ICMS). Sen. Geraldo Melo 468 
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 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 
1995, que dá nova redação ao inciso X do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal (imunidade de ICMS). Sen. Luiz Otávio 470 
 
 Justificativas à apresentação de proposta de Emenda à 
Constituição destinada a sanar interpretações diferenciadas sobre os 
poderes do Congresso Nacional quanto à apreciação de acordos 
internacionais, como o firmado entre o Governo Federal o FMI. Sen. 
Ademir Andrade 475 
 
 
QUEIMADA 
 
 Necessidade de ações conjuntas dos órgãos 
governamentais para evitar novos focos de incêndios e queimadas 
no período da seca na região amazônica. Sen. Marina Silva 303 
 
 
(REFIS) 
 
 Necessidade da reformulação do Programa de Recuperação 
Fiscal – Refis, sugerindo ao governo de Alagoas a adoção de um 
programa estadual de refinanciamento das dívidas das empresas. 
Sen. Renan Calheiros 421 
 
 
REGIÃO AMAZÔNICA 
 
 Necessidade de ações conjuntas dos órgãos 
governamentais para evitar novos focos de incêndios e queimadas 
no período da seca na região amazônica. Sen. Marina Silva 303 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 447, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado de Minas e Energia as informações que menciona. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti 021 
 
 Justificativas ao Requerimento nº 447, de 2001, que solicita 
informações ao Ministro das Minas e Energia sobre os custos de 
energia e tarifas praticadas pela Bovesa, no Estado de Roraima. 
Sen. Mozarildo Cavalcanti 055 
 
 Requerimento nº 448, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda as informações que menciona. Sen. Osmar Dias 062 
 
 Requerimento nº 449, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Saúde as informações que menciona. Sen. Antônio 
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Carlos Valadares 063 
 
 Requerimento nº 450, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Frei Artur Agostini, ocorrido ontem, no 
Estado de Roraima. Sen. Romero Jucá 063 
 
 Requerimento nº 451, de 2001, solicitando que seja designa 
da uma comissão de 4 senadores, destinada a colaborar para que 
sejam garantidas as prerrogativas constitucionais dos Deputados 
Estaduais e o funcionamento da Assembléia Legislativa do Estado 
do Paraná, que teve suas dependências ocupadas hoje pela PM, em 
virtude de manifestação popular a favor de projeto que impede a 
privatização da Copel, a Companhia Energética daquele Estado. 
Sen. Eduardo Suplicy 074 
 
 Requerimento n.º 452, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 34, de 2001, resultante de parecer lido anteriormente. 
Sen. Lúcio Alcântara 280 
 
 Requerimento nº 462, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda as informações que menciona. Sen. Eduardo 
Suplicy  453 
 
 
 Requerimento n.º 453, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 35, de 2001, resultante de parecer lido anteriormente. 
Sen. Lúcio Alcântara 280 
 
 Requerimento n.º 457, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Resolução nº 36, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº 32, 
de 2001, que encaminha ao Senado Federal manifestação do Banco 
Central do Brasil acerca da solicitação do Estado do Ceará para 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S/A, com recursos de repasse do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, no valor de US$7,000,000,00 (sete milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), equivalentes a 
R$13.673.300,00 (treze milhões, seiscentos e sessenta e três mil e 
trezentos reais), à taxa de câmbio de 18-1-2001, cujos recursos 
serão destinados ao Projeto de Desenvolvimento do Turismo do 
Nordeste – PRODETUR/NE. Sen. Lúcio Alcântara 384 
 
 Requerimento n.º 458, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Resolução nº 37, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº 
S/34, de 2001, que encaminha ao Senado Federal manifestação do 
Banco Central do Brasil acerca da solicitação do Estado de 
Pernambuco para contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. com recursos de repasse do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor equivalente a 
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US$5,123,213.28 (cinco milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e 
treze dólares dos Estados Unidos da América e vinte e oito 
centavos), equivalente a R$12.090.783,34 (doze milhões, noventa 
mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), à 
taxa de câmbio de 31-5-2001, cujos recursos serão destinados ao 
Projeto de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste – 
PRODETUR/NE. Sen. Lúcio Alcântara 384 
 
 Requerimento n.º 459, de 2001, solicitando a retirada do 
Projeto de Lei do Senado nº 424, de 1999, de sua autoria, que altera 
o art. 4º da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe 
sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição 
nacional e dá outras providências, para tornar obrigatório o uso de 
coletes salva-vidas na navegação interior, que se encontra 
tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Sen. 
Carlos Patrocínio 402 
 
 Requerimento nº 460, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 69, de 2000, que acrescenta parágrafo ao art. 
20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências. 
Sen. José Eduardo Dutra 439 
 
 Requerimento nº 461, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado dos Transportes as informações que menciona. Sen. Moreira 
Mendes 453 
 
 Requerimento n.º 463, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do pianista Luiz Carlos Vinhas. Sen. Emília 
Fernandes 454 
 
 
RESPOSTA 
 
 Resposta ao Senador Geraldo Cândido. Sen. Edison Lobão 075 
 
 
RODOVIA 
 
 Saudações ao Presidente da República pela autorização da 
duplicação da rodovia BR-101. Sen. Ney Suassuna 037 
 
 
SALÁRIO 
 
 Solidariedade aos servidores públicos de Rondônia quanto 
ao direito de reposição salarial. Sen. Amir Lando 510 
 
 
SANEAMENTO 
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 Preocupação com a falta de investimentos no setor de 
saneamento básico no Brasil. Sen. Ademir Andrade 033 
 
 Apelo ao Governo Federal pela priorização de investimentos 
no setor de saneamento básico. Sen. Carlos Patrocínio 091 
 
 
SAÚDE 
 
 Prejuízos pela controvérsia jurídica na interpretação da 
Emenda Constitucional nº 29, que estipula recursos mínimos a 
serem aplicados, pela União, em ações e serviços de saúde no 
período 2001 a 2004. Sen. Antônio Carlos Valadares 025 
 
 Análise da Medida Provisória nº 2.177-43, de 27 de julho de 
2001, que altera a Lei dos Planos Privados de Assistência de Saúde 
– Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Sen. Luiz Otávio 185 
 
 Considerações sobre a efetivação do direito à saúde, por 
meio do controle da sociedade. Sen. Luiz Pontes 515 
 
 Questionamento à Medida Provisória 2.177-43, de 2001. 
Sen. Luiz Pontes 515 
 
 
SECA 
 
 Leitura da Carta de Santana, resultante de seminários 
realizados em municípios do Estado do Rio Grande do Norte, a ser 
encaminhada ao Presidente da República, que propõe ações 
emergências para o enfrentamento da seca nordestina. Sen. 
Geraldo Melo 215 
 
 
SEGURO DE SAÚDE 
 
 Necessidade de alterações na medida provisória que trata 
dos planos de seguro de saúde, com o objetivo de proteger os 
interesses do consumidor. Sen. Lúcio Alcântara 038 
 
 
SERVIDOR PÚBLICO 
 
 Considerações sobre o índice de reajuste anunciado para os 
servidores públicos federais. Sen. Carlos Patrocínio 306 
 
 Solidariedade ao movimento do servidores públicos federais, 
na reivindicação por reposição das perdas salariais. Sen. José 
Eduardo Dutra 399 
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 Defesa de um reajuste digno do salário dos funcionários 
públicos. Sen. Valmir Amaral 427 
 
 Defesa das reivindicações salariais dos servidores públicos 
federais. Sen. Eduardo Suplicy 507 
 
 Críticas ao índice de reajuste proposto aos servidores 
públicos federais. Sen. Carlos Wilson 520 
 
 
SIMPÓSIO DE SAÚDE SUPLEMENTAR 
 
 Anúncio da realização do Simpósio de Saúde Suplementar, 
nos próximos dias 28 e 29 do corrente, no Auditório Petrônio 
Portella. Sen. Sebastião Rocha 077 
 
 Realização, nos próximos dias 28 e 29, no Senado Federal, 
do simpósio sobre saúde complementar e de audiência pública para 
discutir o projeto que regulamenta a aplicação do silicone no 
organismo humano. Sen. Sebastião Rocha 425 
 
 
SÍNDROME DE DOWN 
 
 Registro da sua participação hoje, nesta capital, como 
coordenador do Painel sobre a Síndrome de Down, promovido pela 
Associação Brasileira da Síndrome de Down. Sen. Amir Lando 479 
 
 
(SUDENE) 
 
 Protestos contra a falta de órgão que possa substituir a 
extinta Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE. Sen. Lúcio Alcântara 395 
 
 
TRABALHO INFANTIL 
 
 Análise dos dados do IBGE sobre o trabalho infantil no 
Brasil. Sen. Carlos Wilson 087 
 
 
VOTO SECRETO 
 
 Defesa do instituto do voto secreto. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti 516 



SENADO FEDERAL

Ata da 94ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 16 de agos to de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria, da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res,

Ma u ro Mi ran da, Mo re i ra Men des, Ro meu Tuma e Ri car do San tos

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Anto nio Car los Jú ni or – Antonio Car los
Va la da res – Arlin do Por to – Bel lo Par ga – Ber nar do
Ca bral – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do
Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan -
do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe -
re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân -
di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor -
ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen -
de – Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João Alber to
Sou za – José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho
– José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Sar ney
– Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar
Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – 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 – Na bor Jú ni or – Ney 
Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias –
Pa u lo Har tung – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Pe dro
Ubi ra ja ra – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber -
to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro -
meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha 
– Sér gio Ma cha do – Te oto nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na 
– Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro -
ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 Ro -
ber to Sa tur ni no, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 754, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 207, de 2000 
(Men sa gem nº 1.443/2000, na ori gem), so -
li ci tan do que se jam au to ri za das as ope -
ra ções fi nan ce i ras de que tra ta o acor do
de re es ca lo na men to, com re mis são par
 ci al, da dí vi da da Re pú bli ca da Zâm bia para 
com a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no
va lor equi va len te a US$14.127.098,58 (qua -
tor ze mi lhões, cen to e vin te e sete mil,
no ven ta e oito dó la res nor te-ame ri ca nos
e cin qüen ta e oito cen ta vos) com pre vi -
são de re du ção do va lor pre sen te lí qui do, 
com base na Ata de Enten di men tos ce le -
bra da no âm bi to do “Clu be de Pa ris”.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem nº 207, de 2000 (Men -
sa gem nº 1.443, de 16-10-00), o Pre si den te da Re pú -
bli ca so li ci ta a au to ri za ção des ta Casa para re a li zar
as ope ra ções fi nan ce i ras de que tra ta o acor do de re -
es ca lo na men to da dí vi da da Re pú bli ca da Zâm bia
para com a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor
equi va len te a US$14.127.098,58 (qua tor ze mi lhões,
cen to e vin te e sete mil, no ven ta e oito dó la res nor -
te-ame ri ca nos e cin qüen ta e oito cen ta vos) com base
na Ata de Enten di men tos ce le bra da no âm bi to do
“Clu be de Pa ris”.

Os dé bi tos de cor rem de Con vê ni os de Cré di to
fir ma dos com a ex tin ta Car te i ra de Co mér cio Exte ri or
do Ban co do Bra sil — CACEX, que uti li zou re cur sos
do ex tin to Fun do de Fi nan ci a men to à Expor ta ção –
FINEX, cu jos cré di tos pas sa ram a in te grar o Pro gra -



ma de Fi nan ci a men to às Expor ta ções – PROEX, de
que tra ta a Lei nº 10.184, de 12 de fe ve re i ro de 2001.

São as se guin tes as ca rac te rís ti cas das re fe ri -
das ope ra ções:

Va lor re es ca lo na do: US$14.127.098,58 (qua tor -
ze mi lhões, cen to e vin te e sete mil, no ven ta e oito dó -
la res nor te-ame ri ca nos e cin qüen ta e oito cen ta vos)

Dí vi da afe ta da: 100% das par ce las de prin ci pal
e ju ros (in clu in do ju ros so bre atra sa dos) ven ci das até
31-3-1999, in clu si ve, e não pa gas; e 100% das par ce -
las de prin ci pal e ju ros (ex clu in do ju ros so bre atra sa -
dos) ven ci das en tre 1º-4-1999 e 31-3-2002, in clu si ve,
e não pa gas. Va lo res pre vi a men te re es ca lo na dos fo -
ram in clu í dos.

Ter mos de pa ga men to: 1ª Tran che –
US$1.771.236,44 (um mi lhão, se te cen tos e se ten ta e
um mil, du zen tos e trin ta e seis dó la res nor te-ame ri -
ca nos e qua ren ta e qua tro cen ta vos) em 66 par ce las
se mes tra is, sen do a pri me i ra em 1º-4-2001, cor res -
pon den te a 0,16% e a úl ti ma em 1º-10-2033, cor -
res pon den te a 5,06%; 

2ª Tran che – US$4.412.242,19 (qua tro mi lhões,
qua tro cen tos e doze mil, du zen tos e qua ren ta e dois
dó la res nor te-ame ri ca nos e de ze no ve cen ta vos) em
66 par ce las se mes tra is, sen do a pri me i ra em
1º-4-2001, cor res pon den te a 0,16% e a úl ti ma em
1º-10-2033, cor res pon den te a 5,06%; 

3ª Tran che – US$4.002.766,22 (qua tro mi lhões,
dois mil, se te cen tos e ses sen ta e seis dó la res nor -
te-ame ri ca nos e vin te e dois cen ta vos) em 66 par ce -
las se mes tra is, sen do a pri me i ra em 1º-4-2001, cor -
res pon den te a 0,16% e a úl ti ma em 1º-10-2033, cor -
res pon den te a 5,06%; 

4ª Tran che – US$3.940.853,73 (três mi lhões,
no ve cen tos e qua ren ta mil, oi to cen tos e cin qüen ta e
três dó la res nor te-ame ri ca nos e se ten ta e três cen ta -
vos) em 64 par ce las se mes tra is, sen do a pri me i ra em
1º-4-2002, cor res pon den te a 0,52% e a úl ti ma em
1º-10-2033, cor res pon den te a 5,06%;

Ju ros: pa gos em 1º de abril e 1º de ou tu bro de
cada ano. A pri me i ra par ce la de ju ros re fe ren te à 1ª
Tran che, com ven ci men to para 1º de ou tu bro de 1999
foi amor ti za da me di an te apro pri a ção de pa ga men to
an te ci pa do que o País efe tu ou em de zem bro de 1999.

Ju ros so bre atra sa dos ex clu í dos: não há ju ros
so bre atra sa dos ex clu í dos re fe ren tes à 1ª Tran che; os 
ju ros so bre atra sa dos ex clu í dos re fe ren tes à 2ª tran -
che se rão pa gos em 1º-4-2000; os ju ros so bre atra sa -
dos ex clu í dos da 3ª Tran che se rão pa gos em
1º-4-2001; e  os ju ros so bre atra sa dos ex clu í dos da 4ª 
Tran che  se rão pa gos em 1º-4-2002.

Taxa de ju ros: Li bor se mes tral acres ci da de
spre ad de 1% a.a. ar re don da da para o mais pró xi mo
múl ti plo de 1/16 de um pon to per cen tu al e re du zi da
de 67% em ter mos de va lor pre sen te lí qui do, de acor -
do com a Ta be la B3 — Debt Ser vi ce Re duc ti on Opti on 
do Clu be de Pa ris.

Ju ros de mora: ca pi ta li za dos se mes tral men te, à
taxa de 1% a.a. aci ma da taxa de ju ros re du zi da.

Cons tam da Men sa gem Pre si den ci al a Expo si -
ção de Mo ti vos nº 676/MF, de 10-10-2000; o Pa re cer
PGFN/COF nº 1.926/2000, de 18-9-2000; a Mi nu ta do 
Con tra to de Re es tru tu ra ção de Dí vi da: e o Me mo ran -
do nº 132/COCEX-SAIN-MF, de 18-00-2001, da Se -
cre ta ria de Assun tos Inter na ci o na is com ex pli ca ções
so bre a ori gem dos dé bi tos da Re pú bli ca de Zâm bia
para com o Bra sil.

II – Aná li se

Em con for mi da de com o art. 52, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com pe te pri va ti va men te ao Se -
na do Fe de ral au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu -
re za fi nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os.
Con so an te esse man da men to cons ti tu ci o nal, o Se na -
do Fe de ral re gu la men tou os li mi tes e con di ções des -
sas ope ra ções, no âm bi to da União, me di an te edi ção
da Re so lu ção nº 96/89, para as ope ra ções pas si vas,
e Re so lu ção nº 50/93, para as ope ra ção ati vas, isto é,
para as ope ra ções de fi nan ci a men to ex ter no com re -
cur sos or ça men tá ri os da União.

Sob o pon to de vis ta le gal, a re du ção de dí vi da a 
ser con ce di da pelo go ver no bra si le i ro tem fun da men -
to na Lei nº 9.665, de 19-8-98, que au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a con ce der re mis são par ci al de seus cré di -
tos, sen do que a Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na -
ci o nal ma ni fes tou-se, con for me pa re cer an tes re fe ri -
do, fa vo ra vel men te à ope ra ção.

Ao exa me do pro ces sa do, con clu í mos que a
ope ra ção sob aná li se aten de ple na men te ao dis po si -
ti vo cons ti tu ci o nal e à Re so lu ção nº 50/93 do Se -
na do Fe de ral, uma vez que a Expo si ção de Mo ti -
vos nº 676/MF apre sen ta to das as in for ma ções es ta -
be le ci das no art. 9º des ta re so lu ção, den tre as qua is,
sa li en ta mos, com es pe ci al aten ção, as in for ma ções
quan to à aná li se dos cus tos e be ne fí ci os eco nô mi cos
e so ci a is da ope ra ção e qua is os in te res ses do Bra sil
na re ne go ci a ção da dí vi da (in ci so II); aná li se fi nan ce i -
ra da ope ra ção (in ci so III); in for ma ções so bre as fi -
nan ças do to ma dor e do ga ran ti dor (in ci so VI), des ta -
can do: o mon tan te da dí vi da in ter na e ex ter na, quan -
do se tra tar de uma na ção es tran ge i ra; aná li se do ris -



co im plí ci to à  ope ra ção, da ca pa ci da de de pa ga men -
to e das ga ran ti as ofe re ci das; ní vel de en di vi da men to
para com a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e suas en -
ti da des  con tro la das; e per for man ce de pa ga men tos,
re la ti va men te às suas obri ga ções para com o Bra sil e
para com os de ma is cre do res in ter na ci o na is.

A dí vi da sob exa me, con for me me mo ran do nº
132/COCEX-SAIN-MF da Se cre ta ria de Assun tos
Inter na ci o na is, ori gi nou-se em ope ra ções de fi nan ci a -
men to à ex por ta ção, no âm bi to do ex tin to FINEX –
Fun do de Fi nan ci a men to à Expor ta ção, atu al Pro ex,
mas não há in for ma ções so bre os con vê ni os de cré di -
tos ori gi na is. As in for ma ções mais an ti gas, dis po ní ve -
is no Ban co do Bra sil, re fe rem-se a um con tra to de
Re es tru tu ra ção de Dí vi da que tra tou o prin ci pal e ju -
ros dos con tra tos ce le bra dos an tes de 1-1-1983 e ou -
tro con tra to re fe ren te aos ju ros de mora re la ti vos aos
con tra tos ce le bra dos an tes de 1-1-1983.

Con vém des ta car que por três oca siões o Se na -
do Fe de ral já au to ri zou a União a ce le brar con tra tos
de re es tru tu ra ção de seus cré di tos jun to à Re pú bli ca
de Zâm bia, por in ter mé dio das Re so lu ções nº 76, de
1996, nº 89, de 1993, e nº 5, de 2000.

III – Voto

Em 1999 o PIB da Re pú bli ca de Zâm bia atin giu
ci fras da or dem de US$3,2 bi lhões, en quan to sua dí -
vi da ex ter na fi cou em US$5,2 bi lhões, re pre sen tan do, 
apro xi ma da men te, 7,52 ve zes o to tal de suas ex por -
ta ções, que nes te ano to ta li za ram ape nas US$0,691
bi lhões. Con vém fri sar que 80% das ex por ta ções da
Re pú bli ca de Zâm bia de pen dem da ex plo ra ção de
co bre e do co bal to, cu jos pre ços in ter na ci o na is so fre -
ram uma for te re tra ção a par tir de 1996, e man tém-se
ba i xos até o pre sen te. Tal fato tem pro vo ca do im pac -
tos ne ga ti vos na eco no mia do país.

Nos úl ti mos me ses, a Re pú bli ca de Zâm bia vem 
con se guin do es ta bi li zar sua eco no mia, com a im ple -
men ta ção de pro fun dos pro gra mas de res tru tu ra ção,
tais como a pri va ti za ção de em pre sas es ta ta is, a li be -
ra ção do co mér cio, e a re es tru tu ra ção do se tor fi nan -
ce i ro.

A Zâm bia vem cum prin do re gu lar men te suas
obri ga ções para com o Bra sil des de 1992. So men te
em épo cas ime di a ta men te an te ri o res a no vas ro da -
das de re ne go ci a ções, ve ri fi cam-se al guns atra sos.
De qual quer for ma, exis te o ris co, para o Bra sil, da de -
cla ra ção de mo ra tó ria uni la te ral por par te do de ve dor,
por tra tar-se de uma na ção so be ra na.

A Re pú bli ca de Zâm bia é um dos pa í ses mais
po bres da Áfri ca sub saá ri ca, com ren da per ca pi ta

de US$330 (1999) para uma po pu la ção de 9,9 mi -
lhões de ha bi tan tes, se gun do in for ma ções do Ban co
Mun di al. Du ran te os anos 90 a ex pec ta ti va de vida do
seu povo caiu ver ti gi no sa men te, pas sa do de 49,1
anos, em 1990, para 38,5 em 1999.

Di an te de to das es sas con si de ra ções so bre a
po bre za do país afri ca no em tela, pa re ce-nos cla ro
que o Bra sil deva im ple men tar a re es tru tu ra ção da di -
vi da da Re pú bli ca de Zâm bia, com base na Ata de
Enten di men tos ce le bra da no âm bi to do “Clu be de Pa -
ris”, agin do em sin to nia com a co mu ni da de fi nan ce i ra
in ter na ci o nal.

Em face do ex pos to, con clu í mos nos so pa re cer
pela apro va ção da ma té ria, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2001

Au to ri za a União a con tra tar ope ra -
ção de re es ca lo na men to de seus cré di -
tos jun to à Re pú bli ca de Zâm bia, no va lor 
equi va len te a US$14.127.098.58 (qua tor ze 
mi lhões, cen to e vin te e sete mil, no ven ta 
e oito dó la res nor te-ame ri ca nos e cin -
qüen ta e oito cen ta vos) com pre vi são de
re du ção do va lor pre sen te lí qui do, com
base na Ata de Enten di men tos ce le bra da
no âm bi to do “Clu be de Pa ris”.

O Se na do Fe de ral re sol ve,
Art. 1º É a União, nos ter mos do art. 52, in ci sos V

e VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e da Re so lu ção nº 50,
de 1993, do Se na do Fe de ral, au to ri za da a ce le brar
con tra to de re es ca lo na men to de seus cré di tos jun to à
Re pú bli ca de Zâm bia, no va lor equi va len te a
US$14.127.098,58 (qua tor ze mi lhões, cen to e vin te e
sete mil, no ven ta e oito dó la res nor te-ame ri ca nos e
cin qüen ta e oito cen ta vos), com pre vi são de re du ção
do va lor pre sen te lí qui do, com base na Ata de Enten -
di men tos ce le bra da no âm bi to do “Clu be de Pa ris”.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to de que tra ta o art. 1º
de ve rá apre sen tar as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – Va lor re es ca lo na do: US$14.127.098,58 (qua -
tor ze mi lhões, cen to e vin te e sete mil, no ven ta e oito dó -
la res nor te-ame ri ca nos e cin qüen ta e oito cen ta vos).

II – Dí vi da afe ta da: 100% das par ce las de prin ci -
pal e ju ros (in clu in do ju ros so bre atra sa dos) ven ci das
até 31-3-1999, in clu si ve, e não pa gas; e 100% das
par ce las de prin ci pal e ju ros (ex clu in do ju ros so bres
atra sa dos) ven ci das en tre 1-4-1999 e 31-3-2002, in -
clu si ve, e não pa gas. Va lo res pre vi a men te re es ca lo -
na dos fo ram in clu í dos.



III – Ter mos de pa ga men to:
1ª Tran che – US$1.771.236,44 (um mi lhão, se -

te cen tos e se ten ta e um mil, du zen tos e trin ta e seis
dó la res nor te-ame ri ca nos e qua ren ta e qua tro cen ta -
vos) em 66 par ce las se mes tra is, sen do a pri me i ra em
1-4-2001, cor res pon den te a 0,16% e a úl ti ma em
1-10-2033, cor res pon den te a 5,06%;

2ª Tran che – US$4.412.242,19 (qua tro mi lhões,
qua tro cen tos e doze mil, du zen tos e qua ren ta e dois
dó la res nor te-ame ri ca nos e de ze no ve cen ta vos) em
66 par ce las se mes tra is, sen do a pri me i ra em
1-4-2001, cor res pon den te a 0,16% e a úl ti ma em
1-10-2033, cor res pon den te a 5,06%;

3º Tran che – US$4.002.766,22 (qua tro mi lhões,
dois mil, se te cen tos e ses sen ta e seis dó la res nor -
te-ame ri ca nos e vin te e dois cen ta vos) em 66 par ce -
las se mes tra is, sen do a pri me i ra em 1-4-2001, cor res -
pon den te a 0,16% e a úl ti ma em 1-10-2033, cor res pon -
den te a 5,06%;

4º Tran che – US$3.940.853,73 (três mi lhões,
no ve cen tos e qua ren ta mil, oi to cen tos e cin qüen ta e
três dó la res nor te-ame ri ca nos e se ten ta e três cen ta -
vos) em 64 par ce las se mes tra is, sen do a pri me i ra em
1-4-2002, cor res pon den te a 0,52% e a úl ti ma em
1-10-2033, cor res pon den te a 5,06%;

IV – Ju ros: pa gos em 1º de abril e 1º de ou tu bro
de cada ano. A pri me i ra par ce la de ju ros re fe ren te 1ª
Tran che, com ven ci men to para 1º de ou tu bro de 1999
foi amor ti za da me di an te apro pri a ção de pa ga men to an te -
ci pa do que o País efe tu ou em de zem bro de 1999.

V – Ju ros so bre atra sa dos ex clu í dos: não há ju -
ros so bre atra sa dos ex clu í dos re fe ren tes à 1ª Tran -
che; os ju ros so bre atra sa dos ex clu í dos re fe ren tes à
2ª tran che se rão pa gos em 1-4-2000; os ju ros so bre
atra sa dos ex clu í dos da 3º Tran che se rão pa gos em
1-4-2001; e os ju ros so bre atra sa dos ex clu í dos da 4ª
Tran che se rão pa gos em 1-4-2002.

VI – Taxa de ju ros: li bor se mes tral acres ci da de
spre ad de 1% a.a. ar re don da da para o mais pró xi mo
múl ti plo de 1/16 de um pon to per cen tu al e re du zi da
de 67% em ter mos de va lor pre sen te lí qui do, de
acor do com a Ta be la B3 – Debt Ser vi ce Re duc ti on
Opti on do Clu be de Pa ris.

VII – Ju ros de mora: ca pi ta li za dos se mes tral -
men te, à taxa de 1% a.a. aci ma da taxa de ju ros re du -
zi da.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias, a con tar 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.

Sala das Co mis sões, 14 de maio de 2001. – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Edu ar do Su plicy,  Re la -
tor – Gil van Bor ges – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Ca sil do Mal da ner – Wal deck
Orne las – Ney Su as su na – Jo nas Pi nhe i ro – Pa u lo
Sou to – Hugo Na po leão – José Agri pi no – Ro ber to 
Sa tur ni no – José Fo ga ça.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -

de ral:
....................................................................................

V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi -
nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;
....................................................................................

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la -
das pelo Po der Pú bli co fe de ral;
....................................................................................

LEI Nº 9.865, DE 19 DE JUNHO DE 1998

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce -
der re mis são par ci al de cré di tos ex ter -
nos, em con so nân cia com pa râ me tros
es ta be le ci dos nas Atas de Enten di men -
tos ori gi ná ri as do cha ma do “Clu be de
Pa ris” ou em Me mo ran dos de Enten di -
men tos de cor ren tes de ne go ci a ções bi la -
te ra is, ne go ci ar tí tu los re fe ren tes a cré di -
tos ex ter nos a va lor de mer ca do e re ce -
ber tí tu los da dí vi da do Bra sil e de ou tros 
pa í ses em pa ga men to e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

LEI Nº 10.184, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Dis põe so bre a con ces são de fi nan -
ci a men to vin cu la do à ex por ta ção de
bens ou ser vi ços na ci o na is, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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



PARECER Nº 755, DE 2001

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 57, de 1999, 1º
sig na tá rio Se na dor Ade mir Andra de, que
dá nova re da ção ao art. 243 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 57, de
1999, de au to ria do ilus tre Se na dor Ade mir Andra de,
tem por ob je ti vo al te rar a re da ção do art. 243, ca put,
e do res pec ti vo pa rá gra fo úni co, para in clu ir nova hi -
pó te se ca paz de de sen ca de ar a ex pro pri a ção su má -
ria da ter ra e o con fis co do bem.

Tra ta-se de in clu são da hi pó te se de “ex plo ra ção
de tra ba lho es cra vo”.

A pre sen te Pro pos ta con tou com o apo io de 36
(trin ta e seis) se na do res.

É o re la tó rio.

II – Voto

As ra zões ex pos tas na jus ti fi ca ção, que acom -
pa nha a pro po si ção le gis la ti va em apre ço, me re cem
ser con si de ra das e ado ta das.

A exis tên cia de tra ba lha do res sub ju ga dos, de te -
ri o ra dos fí si ca e mo ral men te, que co lo cam toda for ça
de tra ba lho em tro ca de mi ga lhas, sem qual quer dos
di re i tos so ci a is que se en con tram con sa gra dos na
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 e nos di ver sos tra ta dos
in ter na ci o na is de que o Bra sil é sig na tá rio, é si tu a ção
que en ver go nha a nos sa Pá tria, nes te sé cu lo de tan -
tas con quis tas tec no ló gi cas e ci en tí fi cas.

As fal sas pro mes sas, os abu sos, o pre ço ex tor -
si vo da ali men ta ção que é com pra da no ar ma zém da
pró pria fa zen da, as con di ções in sa lu bres dos alo ja men -
tos e a cha ma da “taxa pelo alo ja men to” des con ta da do
sa lá rio, aca bam por ar mar uma ara pu ca para o tra ba -
lha dor, que cada vez fica de ven do mais ao pa trão.

E, as sim, por ser de ve dor, e im pe di do de de i xar
o lo cal an tes de pa gar as suas dí vi das, por um gru po
de pis to le i ros, com or dem de per se guir, pu nir e ma tar, 
se for ne ces sá rio, aque le que ten tar fu gir da es ca bro -
sa ci la da.

A si tu a ção dos tra ba lha do res do cam po no Bra -
sil é uma das pi o res do mun do, com des res pe i to fla -
gran te às nor mas tra ba lhis tas, com a ocor rên cia fre -
qüen te de tra ba lho es cra vo, com a “gri la gem” de ter -
ras e ou tras si tu a ções ca pa zes de ge rar a ins ta bi li da -

de e vi o lên cia no cam po. O Esta do é omis so, au sen te, 
se não al gu mas ve zes co ni ven te.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, ao ex cep ci o nar o con fis -
co ape nas para o cul ti vo de plan tas psi co tró pi cas,
con sa gra da a ex ce ção no art. 243, sub me teu to dos os 
de ma is imó ve is ru ra is que não es te jam cum prin do as
suas fun ções so ci a is às re gras do art. 184.

O con fis co, na hi pó te se de cons ta ta ção do tra -
ba lho es cra vo, cons ti tu i rá ins tru men to ca paz de co i bir 
a ação vi o len ta e cru el de pro pri e tá ri os de ter ras que
trans fe rem as suas res pon sa bi li da des cri mi na is aos
cha ma dos “ga tos”, que são os in ter me diá ri os des tas
ações ne fas tas.

O ins ti tu to de de sa pro pri a ção por in te res se so -
ci al para a re for ma agrá ria deve ser uti li za do ape nas
como ins tru men to pro mo tor de Re for ma Agrá ria, nos
ca sos em que a pro pri e da de não es te ja cum prin do a
sua fun ção so ci al. Ocor ren do cri mes per ver sos, a
pena deve ser com pa tí vel e o pro du to do cri me con fis -
ca do, re ver ten do a ter ra para a Re for ma Agrá ria.

É de se re co nhe cer que a pu ni ção pelo exer cí cio 
do ali ci a men to e sub mis são do tra ba lha dor ao tra ba -
lho es cra vo está a ca re cer de me di da se ve ra, ca paz
de ini bir a ação dos in fra to res.

A pre sen te pro pos ta de emen da à cons ti tu i ção é 
ju rí di ca, tem ca rá ter cons ti tu ci o nal, la vra da em boa
téc ni ca le gis la ti va, e, no mé ri to, visa pro te ger e am pa -
rar os tra ba lha do res do cam po, pos si bi li tan do que a
pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral não seja vi o la da.

Assim, voto pela apro va ção da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 57, de 1999, por suas ra -
zões de fato e de di re i to.

Sala da Co mis são, 15 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor –
Osmar Dias – Pe dro Ubi ra ja ra – Ma ria do Car mo
Alves – Antô nio Car los Jú ni or – Ro ber to Fre i re –
José Agri pi no – Pe dro Piva – Ro me ro Jucá – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Ade mir Andra de (Au tor – o voto
do au tor da pro po si ção não será com pu ta do, con -
sig nan do-se sua pre sen ça para efe i to de quo rum  – 
art. 132, § 8º, do RISF) – Bel lo Par ga – José Edu ar do
Du tra – Se bas tião Ro cha – Jef fer son Pé res – José
Alen car.

PARECERES NºS 756 E 757, DE 2001

So bre as Emen das nºs 17 a 38, de
Ple ná rio, ofe re ci das ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 646, de 1999 – Com ple men tar,
de au to ria do Se na dor Jor ge Bor nha u -
sen, que dis põe so bre os di re i tos e as
ga ran ti as do con tri bu in te e dá ou tras pro -
vi dên ci as.



PARECER Nº 756, DE 2001
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

1. O Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999 –
Com ple men tar, emen ta do à epi gra fe, de au to ria do
emi nen te Se na dor Jor ge Bor nha u sen, foi exa mi na do
nes ta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
(CCJ), onde, em que 29 de fe ve re i ro de 2000, ob te ve
o Pa re cer nº 564, de 2000, que con clu iu pela apro va -
ção com as Emen das nºs 1 a 7-CCJ (in Diá rio do Se -
na do Fe de ral, de 3-6-00, págs. 11.468 a 11.472).

2. Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
(CAE), em 30 de maio de 2000, foi ob je to de apre ci a -
ção pelo Pa re cer nº 565, de 2000, que con clu iu pela
apro va ção com as Emen das 8 a 14-CAE (in Diá rio
do Se na do Fe de ral, de 3-6-00, págs. 11.474 a
11.479).

3. Ambos os Pa re ce res, que ha vi am sido re la ta -
dos na CCJ e na CAE pelo pre cla ro Se na dor Edi son
Lo bão, fo ram li dos em Ple ná rio na ses são de 2 de ju -
nho de 2000.

4. De con for mi da de com o dis pos to nos arts. 235, 
II, d, e 277, ca put, do Re gi men to Inter no, ao Pro je to
em tela fo ram ofe re ci das 22 Emen das de Ple ná rio,
ten do a Pre si dên cia, em 13 de ju nho de 2000, en ca -
mi nha do o pro ces so às CCJ e CAE, para seu exa me.
Essas Emen das fo ram as sim apre sen ta das:

– pe los Se nho res Se na do res José Edu ar do
Du tra e Edu ar do Su plicy (ou vice-ver sa): nove (de
nºs 17, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 36 e 38-PLEN);

– pelo Se nhor Se na dor Pe dro Si mon: tre ze
(nºs 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35 e
37-PLEN).

5. Na CCJ, em 15 de ju nho de 2000, o pro ces so
foi en ca mi nha do ao Se na dor Edi son Lo bão, para re la -
tar as Emen das nºs 18 (sic) a 38-PLEN, pre su min do-se 
ter ha vi do lap so na omis são da Emen da nº  17-PLEN.

6. Nes se ín te rim, foi de sig na do o pre sen te Re la -
tor para as Emen das de Ple ná rio, em face do im pe di -
men to do emi nen te Se na dor Edi son Lo bão, que pas -
sou a in te grar a Co mis são Di re to ra, não mais pre va le -
cen do o  dis pos to no § 1º do art. 126, mas o § 1º do
art. 77, am bos do Re gi men to Inter no des ta Casa.

É o re la tó rio.

II  – Aná li se das Emen das

7. As Emen das apre sen ta das em Ple ná rio ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999 – Com ple -
men tar clas si fi cam-se da se guin te for ma:

– su pres si vas, oito: nºs 18, 24, 26, 27, 29, 33,
35 e 37-PLEN;

– mo di fi ca ti vas, ca tor ze: nºs 17, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36 e 38-PLEN.

8. Com re fe rên cia ao dis po si ti vo emen da do, as -
sim se dis tri bu em:



9. As Emen das, na sua qua se to ta li da de, re fle -
tem a po si ção da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, con -
so an te Nota Téc ni ca1 en vi a da à Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, à qual res pon deu, opor tu na men te, – 
em nota in cor po ra da ao pro ces so e trans cri ta no Pa -
re cer nº 565-CAE, de 2000, – o gru po de tra ba lho in -
cum bi do de re di gir o an te pro je to2, sob co or de na ção
do Prof. Tor qua to Jar dim, que veio a re pre sen tar os
con tri bu in tes na au diên cia pú bli ca da 15ª Re u nião da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, re a li za da em
cin co de abril de 2000 (cf. fls. 56 a 84 do pro ces so).

10. Novo exa me acu ra do das su ges tões, de sor -
te a cons tru ir o con sen so ne ces sá rio en tre os apli ca -
do res do Di re i to, en se ja o con ti nu a do aper fe i ço a men -
to do Pro je to e re co men da o aco lhi men to da que las
Emen das que se re ve lam com pa tí ve is com a mo ti va -
ção da ini ci a ti va, como ex pos tas na jus ti fi ca ção, re je i -
ta das as de ma is. Daí a aná li se a que se pro ce de em
se gui da.

11. A Emen da nº 17-PLEN pro põe a al te ra ção
dos §§ 1º e 2º do art. 1º do Pro je to, sob a jus ti fi ca -
ção de que o ter mo “Con tri bu in te” é uti li za do no ar ti -
go em ques tão (...) em des com pas so com o que de -
ter mi na o art. 121, I, do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal.
A Emen da ins pi rar-se-ia na boa téc ni ca do di re i to tri -
bu tá rio e vi sa ria in cor po rar Su ges tão da Re ce i ta Fe -
de ral, ma i or co nhe ce do ra do tema, a qual, na Nota
Téc ni ca en vi a da à Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, afir ma que o ter mo “con tri bu in te” é uti li za do em
sua acep ção le i ga, no Pro je to, di fe ren te, por tan to,
da ju ri di ca men te ad mi ti da no di re i to po si ti vo.

12. No âm bi to da CAE, esse ar gu men to foi pre -
vi a men te con tes ta do me di an te a in cor po ra ção, ao
Pa re cer nº 565, de 2000, da res pos ta dada à Nota
Téc ni ca da Re ce i ta Fe de ral pelo re fe ri do gru po de
tra ba lho, re da tor do an te pro je to. Estes, os seus ter -
mos (cf. fls. 89 e 90):

1  A Nota Téc ni ca com o po si ci o na men to da Se cre ta ria da Re ce i -
ta Fe de ral acer ca do Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999 –
Com ple men tar, foi en ca mi nha da ao Pre si den te da CAE pelo Ofí -
cio SRF/GAB nº 7-99, de 9-5-00, fir ma do pelo ti tu lar do Órgão (cf. 
fls. 75 a 84 do pro ces so), em aten di men to à so li ci ta ção con ti da
no Of./CAE/70/00, de 26-4-00, de um re la tó rio cir cuns tan ci a do,
con ten do opi niões ... (cf. fls. 66 e 67 do pro ces so).
2 O gru po de tra ba lho que, a pe di do do Se na dor Jor ge Bor nha u -
sen, re di giu o an te pro je to de lei, foi in te gra do pe los jus tri bu ta ris -
tas José Sou to Ma i or Bor ges, Pa u lo de Bar ros Car va lho, Edu ar do 
Bot tal lo, Ro que Car raz za e Ri car do Lobo Tor res, sob a co or de na -
ção do Pro fes sor Tor qua to Jar dim, sig na tá rio dos co men tá ri os à
Nota Téc ni ca da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral (ver fls. 68 a 74 e
75 a 84, do pro ces so).

5. (...) A ob ser va ção peca não só pela
in de li ca de za pro fis si o nal, como tam bém por
não per ce ber o con jun to das idéi as-mo tor
do pro je to. Na ver da de, os re da to res ti ve ram 
em mira ape nas ex pen der con ce i to ju rí di co
afas ta do das acep ções eco nô mi cas, so ci a is
e, es pe ci al men te, po pu la res.

13. Em face de tais ra zões, ora tam bém ado ta -
das, so mos pela re je i ção da Emen da sob aná li se.

14. A Emen da nº 18-PLEN pro põe a su pres são
do art. 2º e seu pa rá gra fo úni co, sob ale ga ção de que
a pró pria fun da men ta ção da jus ti fi ca ti va do Pro je to in -
di ca seu pro pó si to: en se jar as dis pu tas, ju di ci a is ou
ad mi nis tra ti vas, em tor no do que se en ten de por “tri -
bu to jus to” ou “jus ta tri bu ta ção,” con ce i to que (...), emi -
nen te men te sub je ti vo, se pres ta à con tro vér si as in fin -
dá ve is.

15. Tam bém a Nota Téc ni ca da Re ce i ta Fe de ral
ha via se ma ni fes ta do con trá ria a esse art. 2º, por -
quan to, a seu ver, su bor di na a ins ti tu i ção e a ma jo ra -
ção de tri bu tos à con di ções de ex tre ma sub je ti vi da de
(...), as pec to a se evi tar na for mu la ção de nor mas ju rí -
di cas, es pe ci al men te quan do tra tam de ma té ria tri bu -
tá ria (cf. fl. 77).

16. No ci ta do Pa re cer nº 565-CAE, de 2000,
con tes tou-se essa ar gu men ta ção com as se guin tes
ra zões, ali nha das pelo re fe ri do gru po de tra ba lho, re -
da tor do an te pro je to (cf. fl. 90):

6. Art. 2º Qu a li fi cam-se os prin cí pi os
da jus ti ça tri bu tá ria como de “ex tre ma sub je -
ti vi da de.”

Tam bém o Cons ti tu in te de 1988, ao
con sa grar o es ta do de di re i to de mo crá ti co,
com sede nas li ber da des ci vis que dão for -
ma e con te ú do ao Esta do, es co lheu cláu su -
las de “ex tre ma sub je ti vi da de”. (...)

As cláu su las aber tas são a es sên cia
dos re gi mes de li ber da de. (...)

A cláu su la aber ta, ou “sub je ti va,” en se -
ja um dos pri ma dos cen tra is da es ta bi li da de
e atu a li da de da or dem ju rí di ca, qual seja,
que a ex pe riên cia con fi ra à nor ma, no lon go
cur so da his tó ria, a subs tân cia de sua épo ca. ..

17. Em face de tais ra zões, ora tam bém ado ta -
das, so mos pela re je i ção da Emen da sob aná li se.

18. As Emen das nºs. 19 e 20-PLEN pro põem al -
te rar o art. 5º, cujo tex to fi ca ria res tri to à pri me i ra par -
te: So men te a lei, ob ser va do o prin cí pio da an te ri o ri -
da de (...), pode es ta be le cer a an te ci pa ção do pra zo
para re co lhi men to do tri bu to.



19. Os Au to res da Emen da nº 19-PLEN ale gam
que, como as si na la a Nota Téc ni ca da Re ce i ta Fe de ral,
no que res pe i ta às al te ra ções que one rem, de qual -
quer for ma, o con tri bu in te e às mo di fi ca ções de me i os 
e mo dos ope ra ci o na is de apu ra ção de dé bi tos fis ca is, 
a pro pos ta im pli ca gra ve res tri ção ao ade qua do exer -
cí cio da ad mi nis tra ção tri bu tá ria; e que one rar de
qual quer for ma é de ma si a do abran gen te. Além dis so,
que tal pro pos ta au men ta ria des ne ces sa ri a men te os
tra ba lhos do Con gres so Na ci o nal e bu ro cra ti za ria ain da
mais o ser vi ço pú bli co com exi gên ci as des pi ci en das.

20. O Au tor da Emen da nº 20-PLEN ale ga que
es ten der o prin cí pio da re ser va le gal à si tu a ções ge -
né ri cas e in de fi ni das, como é a al te ra ção de con di -
ções que, de qual quer for ma, one rem o con tri bu in te,
afi gu ra-se des pro pó si to, já que na cláu su la le gal cabe 
tudo e qual quer co i sa. Tam bém in ci di ria na crí ti ca o
res tan te da nor ma, ao es ta be le cer a exi gên cia de lei
para ques tões de na tu re za pu ra men te ope ra ci o nal, o
que im pe di ria a agi li da de e ce le ri da de da atu a ção da
ad mi nis tra ção tri bu tá ria.

21. Ora, no ci ta do Pa re cer nº 565-CAE, de 2000, 
con tes tou-se essa ar gu men ta ção com as se guin tes
ra zões, do re fe ri do gru po de tra ba lho, re da tor do an te -
pro je to (cf. fl. 90):

7. Art. 5º Ale ga-se que “a exi gên cia de
lei para tra tar de te mas de ca rá ter ex clu si va -
men te ope ra ci o nal re ti ra rá a ne ces sá ria ce -
le ri da de nas ações da au to ri da de fis cal”.

Ora, o quan to põe a nor ma é o prin cí -
pio cons ti tu ci o nal da le ga li da de – art. 5º, II,
c/c art. 37, ca put, cons tru í do sem medo.

Admi tir-se-á que o Esta do eli mi ne di -
re i tos – ou os cons trua res tri ti va men te em
ra zão da car ga de tra ba lho dos ser vi do res
do pró prio Esta do? É do Esta do o ônus de
bem se apa re lhar dos me i os ne ces sá ri os
para aco lher efi caz e ex pan si va men te as
ga ran ti as cons ti tu ci o na is da ci da da nia.

22. Em face de tais ra zões, aqui tam bém ado -
ta das, so mos pela re je i ção das Emen das nºs 19 e
20-PLEN.

23. A Emen da nº 22-PLEN pro põe aper fe i ço a -
men to for mal à re da ção do art. 10 do Pro je to e acres -
cen ta-lhe dois pa rá gra fos ex pli ci tan do quan do a
Admi nis tra ção Fa zen dá ria for ne ce rá cer ti dão po si ti -
va, com efe i tos ne ga ti vos, ou en tão, cer ti dão ne ga ti -
va. Ale ga-se que, con so an te ma ni fes ta ção da Re ce i ta 
Fe de ral em Nota Téc ni ca, a pre va le cer a re da ção ori -
gi nal, o Fis co não terá me ca nis mos para mi ni mi zar a

ina dim plên cia fis cal, o que fará cres cer ain da mais a
eli são tri bu tá ria.

24. Essa Emen da, sem fe rir o di re i to de pe ti -
ção aos po de res pú bli cos, as se gu ra do no art. 5º in -
ci so XXXIV, da Cons ti tu i ção, acres ce ao art. 10 do
Pro je to duas ex pli ci ta ções que não o con di ci o nam ou
res trin gem, mas que me lhor es cla re cem as cir cuns -
tân ci as le ga is. 

25. Por tal mo ti vo, so mos pelo aco lhi men to des -
sa Emen da, man ti da a re da ção por ela pro pos ta para
o ca put do art. 10 do Pro je to – a qual se co a du na com 
a Emen da nº 5-CCJ, ao su pri mir a re mis são ao dis po -
si ti vo cons ti tu ci o nal – , e mo di fi ca dos os dois pa rá gra -
fos pro pos tos, me di an te su be men da de re da ção, ao
fi nal ofe re ci da pelo Re la tor.

26. A Emen da nº 26-PLEN pro põe a su pres são
do art. 15 do Pro je to, sob a du pla ale ga ção de que há
con tra di ção com a mo ti va ção bá si ca in vo ca da na jus -
ti fi ca ção, quan to à re la ção de igual da de ju rí di ca do
con tri bu in te com o Fis co, e de que a ques tão já es ta -
ria re sol vi da pelo art. 27 da Lei nº 9.868, de 11 de no -
vem bro de 1999.

27. Tam bém a Nota Téc ni ca da Re ce i ta Fe de ral
ha via se ma ni fes ta do con trá ria a esse art. 15, por -
quan to, a seu ver, a nor ma e um es tí mu lo às de man -
das ju di ci a is, apro ve i tan do nor mal men te, àque les de
ma i or po der eco nô mi co, ra zão por que a so lu ção ade -
qua da para a si tu a ção é a cons tan te do art. 100 do
CTN (cf. fl. 79).

28. No ci ta do Pa re cer nº 565-CAE, de 2000,
con tes tou-se essa ar gu men ta ção com as se guin tes
ra zões, do re fe ri do gru po de tra ba lho, re da tor do an te -
pro je to (cf. fl. 91):

10. Art. 15. Dis cor da a Nota so bre o
efe i to da de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de.

O tema está cla ra men te ex pos to na
jus ti fi ca ti va do pro je to, para a qual se pede a 
le i tu ra. Te nha-se pre sen te que, após a re da -
ção do pro je to, ad ve io a Lei nº 9.868/99
(sic), em cujo art. 27 ado ta-se o mes mo
prin cí pio de jus ti ça cons ti tu ci o nal.

Ano te-se ape nas que, nes te pas so, cu -
i da-se de con fe rir es ta bi li da de ao ne gó cio
ju rí di co aca ba do – nos ter mos da Cons ti tu i -
ção –, ao ato ju rí di co per fe i to e ao di re i to
ad qui ri do dele de cor ren te.

29. Por tais ra zões, ora ra ti fi ca das, so mos pela
re je i ção des sa emen da sob aná li se.

30. A Emen da nº 27-PLEN pro põe a su pres são
in te gral do art. 16 do pro je to, sob a ale ga ção de que,



ao res trin gir a des con si de ra ção da per so na li da de ju -
rí di ca à de ci são ju di ci al, o dis po si ti vo re pre sen ta uma
li mi ta ção to tal men te in jus ti fi ca da – e in jus ta – à ação
da au to ri da de tri bu tá ria, além de tor nar o pro ce di -
men to ex tre ma men te mo ro so.

31. Crí ti ca se me lhan te ha via sido for mu la da
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral na men ci o na da
Nota Téc ni ca en ca mi nha da à CAE. No ci ta do Pa re cer 
nº 565-CAE, de 2000, con tes tou-se essa ar gu men ta -
ção com as se guin tes ra zões, do re fe ri do gru po de
tra ba lho, re da tor do an te pro je to (cf fl. 92):

11. Art. 16. Afir ma a Nota que o ar ti go
“con fi gu ra li mi ta ção in jus ti fi ca da da ação da
au to ri da de fis cal” ao con fe rir com pe tên cia
ex clu si va ao Ju di ciá rio para des con si de ra -
ção da per so na li da de ju rí di ca.

A afir ma ção des co nhe ce com ple ta -
men te o re gi me le gal da ma té ria. Pri me i ro,
por que o art. 16 do pro je to está qua se idên -
ti co ao art. 28 do Có di go de De fe sa do Con -
su mi dor.

Se gun do, por que já no Có di go Ci vil a
de man da pela nu li da de de atos si mu la dos 
sem pre foi de na tu re za ju di ci al (arts. 102
e 105).

Ter ce i ro, por que o Có di go Tri bu tá rio
Na ci o nal, de um lado, per mi te seja o lan ça -
men to efe tu a do e re vis to de ofí cio nas hi pó -
te ses de fra u de, dolo ou si mu la ção, e de ou tro,
não ad mi te flua a de ca dên cia nes sas mes mas
hi pó te ses (art. 149, VII, e art. 150, § 4º).

32. Por tais ra zões, ora ra ti fi ca das, so mos pela
re je i ção des sa emen da sob aná li se.

33. A Emen da nº 28-PLEN, ou tros sim, é di re -
ci o na da ao re fe ri do art. 16, mas ape nas para aper -
fe i ço ar-lhe a re da ção do ca put e do § 1º.

34.  São de re co nhe cer a es cor re i ta for ma re da -
ci o nal ofe re ci da aos dis po si ti vos emen da dos e a bem
fun da men ta da jus ti fi ca ti va, que dis cor re so bre as ra í -
zes e a con so li da ção da te o ria da des con si de ra ção
(Dis re gard The ory), no di re i to ali e ní ge na de vá ri os
pa í ses.

35. Entre tan to, pre fe ri mos man ter a re da ção ori -
gi nal do Pro je to, ra zão por que so mos pela re je i ção
des sa emen da sob aná li se.

36. A Emen da nº 31-PLEN visa a mo di fi car a re -
da ção do art. 26 do pro je to, acres cen tan do-lhe, ao fi -
nal, a ex pres são: “se es ti ver ju di ci al men te sus pen sa a 
exi gi bi li da de do cré di to tri bu tá rio”.

37. Seus au to res, se gun do a jus ti fi ca ção, bus -
cam afas tar dú vi da de in cons ti tu ci o na li da de nes se
dis po si ti vo, tam bém ob je to de ad ver tên cia da Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral na Nota Téc ni ca en vi a da à
CAE. Daí pro po rem con di ci o nar-se a fru i ção de be ne -
fí ci os e in cen ti vos fis ca is ou fi nan ce i ros, bem as sim o
aces so a li nhas ofi ci a is de cré di to e a par ti ci pa ção em
li ci ta ções, na pen dên cia de pro ces so ad mi nis tra ti vo
ou ju di ci al, à sus pen são ju di ci al da exi gi bi li da de do
cré di to tri bu tá rio. Assim, fi ca ria a nor ma com pa ti bi li -
za da com o § 3º do art. 195 da Cons ti tu i ção.

38. Con cor dan do com tais ra zões, so mos pelo
aco lhi men to des sa emen da, na for ma de su be men da
de re da ção, ao fi nal ofe re ci da pelo Re la tor.

39. Ou tros sim, a Emen da nº 32-PLEN visa a
mo di fi car a re da ção do art. 26 do pro je to, sob a jus ti fi -
ca ção de que, por ser ex ces si va men te ge né ri ca, a ex -
pres são “pro ces so pen den te” deve ter seu al can ce li -
mi ta do às si tu a ções em que o pro ces so acar re ta a
sus pen são da exi gi bi li da de do cré di to tri bu tá rio.

40. À vis ta da con clu são pelo aco lhi men to da
Emen da nº 3l-PLEN na for ma de su be men da, re sul ta
o aco lhi men to par ci al da pre sen te.

41. A Emen da nº 33-PLEN pro põe a su pres são
do art. 28, ca put e pa rá gra fo úni co, sob a ale ga ção
de, em sín te se, não aten der ao in te res se pú bli co e, no 
caso, se quer re pre sen tar van ta gem efe ti va para o
con tri bu in te.

42. Crí ti ca se me lhan te ha via sido for mu la da
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral na men ci o na da
Nota Téc ni ca en ca mi nha da à CAE. No ci ta do Pa re cer 
nº 565-CAE, de 2000, con tes tou-se essa ar gu men ta -
ção com as se guin tes ra zões, do re fe ri do gru po de
tra ba lho, re da tor do an te pro je to (cf. fl. 92):

13. Art. (...) 28. Enten de a Nota ha ver
pre ju í zo para a Admi nis tra ção Pú bli ca com a 
ex tin ção de me ca nis mos como (...) exi gir-se
a de fe sa pré via an te ri or à au tu a ção.

Re pi se-se, ain da des ta fe i ta, a pre mis -
sa do pro je to: re ti rar da Cons ti tu i ção li ber tá -
ria e so ci al de 1988 as con se qüên ci as nor -
ma ti vas po si ti vas de ín do le in fra cons ti tu ci o -
nal im pos ter gá ve is à efi cá cia da Cons ti tu i -
ção mes ma.

Ora, se o ca tá lo go dos di re i tos e ga ran ti -
as in di vi du a is, pos to no art. 5º, den tre ou tros
os in ci sos LVII, LV LIV e LII im põem, vale di zer, 
obri gam pe remp to ri a men te, que a cons ciên cia
ju rí di ca e a nor ma po si ti va pre su mam sem pre
a não-cul pa bi li da de do ci da dão até o trân si to



em jul ga do de de ci são de au to ri da de com pe -
ten te que ob ser ve o de vi do pro ces so le gal, a
con se qüên cia inar re dá vel será, im pe ri o sa men -
te, ex clu ir do pla no ju rí di co da re la ção so ci e da -
de ci vil – Esta do qual quer nor ma ou pro ce di -
men to que não con te nham, in te i ra men te, a
subs tân cia da que les co man dos le ga is.

43. Por tais ra zões, aqui ra ti fi ca das, so mos pela
re je i ção des sa emen da sob aná li se.

44. So mos pelo aco lhi men to da Emen da nº
34-PLEN, que, no in ci so III do art. 31 do pro je to, visa a 
li mi tar os efe i tos da omis são da Admi nis tra ção Fa -
zen dá ria, nas res pos tas às con sul tas, aos ter mos do 
art. 100 do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal. Pa re ce-nos,
en tre tan to, ca bí vel Su be men da de re da ção, ao fi nal
ofe re ci da pelo Re la tor, pro pon do que a ex pres são fi nal
... ob ser va do o dis pos to no art. 100 da Lei nº 5.172/66,
seja subs ti tu í da pela se guin te: ... sem pre ju í zo do
dis pos to no art. 100 do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal
(Lei nº 5.172, de 1966).

45. De ti ve mo-nos es pe ci al men te no exa me das
Emen das nº 35 e 36-PLEN, a pri me i ra pela su pres são 
de todo o art. 43 do pro je to, e a se gun da pela mo di fi -
ca ção de seu ca put – em sen ti do di a me tral men te
opos to –, man ti da a re da ção de am bos os pa rá gra fos. 
Cu i da o ca put des sa nor ma, em sua pri me i ra par te,
do mo men to em que se le gi ti ma a pro po si tu ra da
ação pe nal con tra o con tri bu in te pela prá ti ca de cri me
con tra a or dem tri bu tá ria, se so men te após o en cer ra -
men to do pro ces so ad mi nis tra ti vo que com pro ve a ir -
re gu la ri da de fis cal – como o quer o pro je to –, ou se a
qual quer mo men to no cur so do pro ces so ad mi nis tra ti -
vo-fis cal – con for me a Emen da nº 36-PLEN.

46. A jus ti fi ca ti va da Emen da nº 36-PLEN fun -
da-se em ju ris pru dên cia dos Egré gi os Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral e Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. Ocor re,
no en tan to, que os acór dãos re gis tram ve e men tes vo -
tos ven ci dos – a co me çar por aque le do Mi nis tro Car -
los Vel lo so, re cen te Pre si den te da Cor te Cons ti tu ci o -
nal. Di ver gem por igual os dou tri na do res.  Re gis tre-se 
que um dos pro pó si tos do pro je to, ex pli ci ta do em sua
jus ti fi ca ção, é jus ta men te o de pro mo ver uma le i tu ra
aber ta da car ta de di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is,
lan ça da no art. 5º da Cons ti tu i ção – to das cláu su las
pé tre as, don de sua op ção por uma li nha de in ter pre -
ta ção que pri vi le gia a so ci e da de li ber tá ria nas suas
re la ções com o Esta do. Não se pre ten deu, a nos so ju -
í zo, to lher a efi cá cia da ge rên cia es ta tal, mas, na ver -
da de, tor ná-la mais aces sí vel e mais aten ta àque les
va lo res in di vi du a is plas ma dos na Cons ti tu i ção. A op -
ção le gis la ti va que ago ra com pe te ao Con gres so Na -
ci o nal – e so men te a ele – é ex pun gir do ce ná rio da ci -
da da nia as dis pu tas in te lec tu a is de sede aca dê mi ca
ou ju di ciá ria, pro mo ven do, des tar te, mais se gu ran ça
ju rí di ca à so ci e da de ci vil.

47. Isto pos to, não nos con ven ce mos da ar gu -
men ta ção da jus ti fi ca ti va da Emen da nº 36-PLEN ao
art. 43, quan do nela se as se ve ra que, se a con de na -
ção cri mi nal ocor rer após de ci são ad mi nis tra ti va ou
ci vil fa vo rá vel ao con tri bu in te, terá este a re vi são cri -
mi nal para se re di mir. Ora, é pre su mir de ma is em fa -
vor da Admi nis tra ção Fa zen dá ria: con de na do em ju í -
zo pe nal pelo não pa ga men to de algo que mais tar de
seu cre dor diz ine xis tir, ao con tri bu in te res ta rá ser
“réu” (no sen ti do ma te ri al) uma se gun da vez em sede
re vi si o nal cri mi nal! Data ve nia, é um ab sur do que o
es ta do de mo crá ti co de di re i to não pode aco lher.

48. O pro je to, a nos so ver, bem si tu ou a ques tão e
o fez ho me na ge an do a pre mis sa pé trea do art. 5º da
Cons ti tu i ção – a pre sun ção de não-cul pa bi li da de (in ci so 
LVII – nin guém será con si de ra do cul pa do até o trân si to
em jul ga do de sen ten ça pe nal con de na tó ria). No que
veda o aju i za men to da ação pe nal, de ter mi na que a tra -
mi ta ção do pro ces so ad mi nis tra ti vo sus pen de a fluên cia 
do pra zo pres cri ci o nal pe nal –, don de ine xis tir pre ju í zo
al gum à atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co.

49. Em face do ex pos to, so mos pela re je i ção
das Emen das nº 35 e 36-PLEN.

50. Por fim, as Emen das nºs 37 e 38-PLEN, ofe -
re ci das ao art. 50 do pro je to, pro põem, res pec ti va -
men te, su pri mi-lo por in te i ro e mo di fi cá-lo me di an te
su pres são do in ci so I.

51. Esse ar ti go, no in ci so I, pre ten de re vo gar o
art. 193 do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal; e, no in ci so II,
vá ri os dis po si ti vos da Lei de Exe cu ções Fis ca is.

52. Qu an to à Emen da nº 37-PLEN, a jus ti fi ca -
ção ar gu men ta que o art. 193 do CTN deve ser man ti -
do em nome do prin cí pio da igual da de, por que os ina -
dim plen tes não con cor rem em igual da de de con di -
ções com os de ma is li ci tan tes, cum pri do res de suas
obri ga ções tri bu tá ri as, uma vez que po dem ofe re cer
pre ços mais ba ra tos. E que os ar ti gos da Lei de Exe -
cu ções Fis ca is tam bém de vem ser man ti dos em
nome de ou tro prin cí pio re le van te, o da su pre ma cia
do in te res se pú bli co so bre o pri va do, pois é essa po si -
ção de su pre ma cia que jus ti fi ca cer tas prer ro ga ti vas
con fe ri das à Fa zen da Pú bli ca em ju í zo, as qua is o dis -
po si ti vo pre ten de su pri mir.

53. Qu an to à Emen da nº 38-PLEN, a jus ti fi ca -
ção ar gu men ta que tor na-se ne ces sá rio mo di fi car a
re da ção do art. 50 do pro je to, a fim de su pri mir-lhe o
tex to ora cons tan te no in ci so I, por que in qui na do de
ví cio pa ten te de in cons ti tu ci o na li da de ma te ri al, à vis -
ta do que dis põe o § 3º do art. 195 da Cons ti tu i ção. E
que essa in cons ti tu ci o na li da de foi ad ver ti da pelo Se -
nhor Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, em Nota Téc ni ca
en ca mi nha da à CAE, na qual su ge riu que a nor ma
de ve ria res trin gir-se às hi pó te ses em que o pro ces so
im pli que sus pen são da exi gi bi li da de do cré di to ou
par ce lam ento em dia.



54. Ora, no ci ta do Pa re cer nº 565-CAE, de 2000, 
con tes tou-se essa ar gu men ta ção com as se guin tes
ra zões, do re fe ri do gru po de tra ba lho, re da tor do an te -
pro je to (cf. fl. 94):

19. Art. 50, I – Não agra da ao Au tor da
Nota a re vo ga ção do art. 193 do Có di go Tri -
bu tá rio Na ci o nal.

O art. 193 veda a par ti ci pa ção em con -
cor rên ci as pú bli cas a quem não pro ve “qui ta -
ção de to dos os tri bu tos de vi dos à Fa zen da
Pú bli ca in te res sa da, re la ti vos à ati vi da de em
cujo exer cí cio con tra ta ou con cor re”.

O pro je to pro te ge o con tri bu in te que se
vê obri ga do a pa gar para evi tar san ções ou
pe nas que po nham em ris co seu ob je to so ci al.

Ade ma is dis so, a Cons ti tu i ção Fe de ral, 
nos dis po si ti vos aci ma ci ta dos, im põe a ob -
ser vân cia do de vi do pro ces so e a pre sun -
ção de não-cul pa bi li da de até de ci são fi nal
da au to ri da de com pe ten te.

Por que, en tão, obri gar o con tri bu in te ir 
a Ju í zo ob ter li mi nar ou cer ti dão de pen dên -
cia ju di ci al?

55. Re cor de-se que, na jus ti fi ca ção des se Pro -
je to de Lei Com ple men tar, logo em seu pór ti co, afir -
mou-se que:

O pro je to de “Có di go de De fe sa do
Con tri bu in te” abre a pá gi na de unia nova ci -
da da nia. Com ele o ci da dão-con tri bu in te
pas sa a ter uni re la ção de igual da de ju rí di ca 
com o Fis co (...). Os de ve res e os di re i tos
são mú tu os; nada se pre su me ne ga ti va men -
te con tra um ou ou tro; o quan to se de ci dir, a
fa vor de um ou ou tro, será me di an te ex pres -
sa in di ca ção dos fa tos e mo ti va da de cli na -
ção do di re i to.

56. E, no úl ti mo pa rá gra fo, por sua vez:

28 – No Ca pí tu lo VII, em dis po si ções fi -
na is, adap tam-se al guns dis po si ti vos do Có di -
go Tri bu tá rio Na ci o nal e da Lei de Exe cu ções
Fis ca is à fi lo so fia des te pro je to de lei (...).

57. Por tais ra zões, aqui ra ti fi ca das, so mos pela
re je i ção de am bas as Emen das afi nal ana li sa das.

58. Ao não aco lher mos, por dis cor dân cia de mé -
ri to, as de ma is Emen das apre sen ta das em Ple ná rio
(nºs 21, 23, 24, 25, 29 e 30-PLEN), em que pe sem os
res pe i tá ve is ar gu men tos de seus emi nen tes Au to res,
re por ta mo-nos, no que cou ber, às ra zões aci ma
trans cri tas, pos tas pelo gru po de tra ba lho dos re da to -

res do an te pro je to, e, so bre tu do, à pró pria fi lo so fia
ino va do ra do pro je to, ex pos ta em sua jus ti fi ca ção.

59. Do exa me do pro je to, afi gu ra-se de bom al vi -
tre for mu lar emen da re ti ra da das su ges tões da Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral, cons tan tes da re fe ri da Nota
Téc ni ca (cf. fl. 80 do pro ces so). Tra ta-se de, no in ci so
VIII do art. 19 do pro je to, res sal var-se a hi pó te se de
de sem ba ra ço adu a ne i ro, no que se as se gu ra ao con -
tri bu in te pres tar in for ma ções por es cri to às au to ri da -
des fa zen dá ri as, em pra zo não in fe ri or a cin co dias.

60. Ade ma is con clu í mos, ain da, que deva ser
su pri mi do o § 2º do art. 27, re nu me ra do o § 1º para
pa rá gra fo úni co, a fim de afas tar a con tra di ção com o
art. 33, e isto por que o pa rá gra fo su pri mi do, ao ex clu ir
a am pla de fe sa e o du plo grau de de li be ra ção no pro -
ces so de con sul ta, en tra em tes ti lha com o re fe ri do
art. 33, no qual me lhor se dá efi cá cia aos prin cí pi os
cons ti tu ci o na is que in for mam a pro po si ção sob aná li se.

61. Por fim, em ho me na gem à me lhor téc ni ca le -
gis la ti va pre co ni za da pela Lei Com ple men tar nº 95,
de 26 de fe ve re i ro de 1998 (cf. art. 9º), me di an te
emen da:

a) deve ser su pri mi do o atu al art. 53 do pro je to,
por des ne ces sá ria a cláu su la de re vo ga ção ge ral das
dis po si ções em con trá rio;

b) con se qüen te men te, o atu al art. 50, que tra ta
da re vo ga ção ex pres sa de nor mas le ga is, deve ser re -
nu me ra do para art. 53, si tu an do-se como o úl ti mo do
pro je to; e

c) o atu al art. 51 deve ser re nu me ra do para art. 50, 
e o atu al art. 51-A, in tro du zi do pela Emen da nº 9-CAE,
deve ser re nu me ra do para art. 51.

III – Con clu são

62. Em face do ex pos to, nos ter mos do Re gi -
men to Inter no (arts. 125; 133, I, II e V, c e § 5º; e 246,
II, III e § 3º), é de con clu ir pela apro va ção das Emen -
das nºs 22, 31 e 34-PLEN, con di ci o na da às Su be -
men das de re da ção adi an te apre sen ta das; pela apro -
va ção par ci al da Emen da nº 32-PLEN; pela re je i ção
das Emen das nºs 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 e 38-PLEN; bem as sim
pelo ofe re ci men to das Emen das nºs 39, 40 e 41-CCJ
e das Su be men das adi an te for mu la das:

EMENDA Nº 39-CCJ

Acres cen te-se, ao fi nal do in ci so VIII do art. 19
do Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999 – Com -
ple men tar, a se guin te ex pres são: “...sal vo na hi pó te se 
de de sem ba ra ço adu a ne i ro”.

EMENDA Nº 40-CCJ

Su pri ma-se o § 2º do art. 27 do Pro je to de Lei do
Se na do nº 646, de 1999 – Com ple men tar, e, em con -
se qüên cia, re nu me re-se o § 1º para pa rá gra fo úni co.



EMENDA Nº 41-CCJ

Su pri ma-se o atu al art. 53 do Pro je to de Lei do
Se na do nº 646, de 1999 – Com ple men tar, e, em con -
se qüên cia, re nu me rem-se:

I – o atu al art. 50 para art. 53;
II – o atu al art. 51 para art. 50;e
III – o atu al art. 51-A, in tro du zi do pela Emen da

nº 9-CAE, para art. 51.

SUBEMENDA 1-CCJ
À EMENDA Nº 22-PLEN

Dê-se a se guin te re da ção aos §§ 1º e 2º do art. 10
do Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999 – Com -
ple men tar, ob je to da Emen da nº 22-PLEN:

Art. 10.  .................................................
§ 1º Se o con tri bu in te es ti ver em dé bi -

to com a Admi nis tra ção Fa zen dá ria, a cer ti -
dão po si ti va será for ne ci da com efe i tos ne -
ga ti vos.

§ 2º Será for ne ci da cer ti dão ne ga ti va
quan do o con tri bu in te es ti ver em dia com a
Admi nis tra ção Fa zen dá ria, ou a exi gi bi li da -
de da obri ga ção tri bu tá ria es ti ver sus pen sa
nos ter mos do art. 151 do Có di go Tri bu tá rio
Na ci o nal (Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro de
1966), e, ain da, nos ca sos em que a obri ga -
ção tri bu tá ria es ti ver sen do par ce la da e
paga em dia.

SUBMENDA Nº 1-CCJ
À EMENDA Nº 31-PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 26 do Pro je to
de Lei do Se na do nº 646, de 1999 – Com ple men tar,
ob je to da Emen da nº 22-PLEN:

Art. 26. A pen dên cia de pro ces so ad -
mi nis tra ti vo ou ju di ci al, em ma té ria tri bu tá ria, 
não im pe di rá o con tri bu in te de fru ir de be ne -
fí ci os e in cen ti vos fis ca is e fi nan ce i ros, nem
de ter aces so a li nhas ofi ci a is de cré di to e
de par ti ci par de li ci ta ções, des de que ju di -
ci al men te sus pen sa a exi gi bi li da de do cré di -
to tri bu tá rio.

SUBEMENDA Nº 1-CCJ
À EMENDA Nº 34-PLEN

No in ci so III do art. 31 do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 646, de 1999 – Com ple men tar, ob je to da Emen -
da nº 34-PLEN, subs ti tua-se a ex pres são fi nal “...ob -
ser va do o dis pos to no art. 100 da Lei nº 5.172/66", pela 
se guin te: ”...sem pre ju í zo do dis pos to no art. 100 do
Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal (Lei nº 5.172, de 1966)".

Sala da Co mis são, 23 de maio de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor –
José Alen car – José Fo ga ça – José Agri pi no –
Ade mir Andra de – Le o mar Qu in ta ni lha – Nilo Te i -
xe i ra Cam pos – Álva ro Dias – Se bas tião Ro cha –
Ma ria do Car mo Alves – João Alber to.

PARECER Nº 757, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

1. O Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999 –
Com ple men tar, emen ta do à epí gra fe, de au to ria do
emi nen te Se na dor Jor ge Bor nha u sen, foi exa mi na do
nes ta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
(CCJ), onde, em 29 de fe ve re i ro de 2000, ob te ve o Pa -
re cer nº 564, de 2000, que con clu iu pela apro va ção
com as Emen das nºs 1 a 7-CCJ (in Diá rio do Se na do 
Fe de ral, de 3-6-00, págs. 11.468 a 11.472).

2. Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
(CAE), em 30 de maio de 2000, foi ob je to de apre ci a -
ção pelo Pa re cer nº 565, de 2000, que con clu iu pela
apro va ção com as Emen das nºs 8 a 14-CAE (in Diá -
rio do Se na do Fe de ral, de 3-6-00, págs. 11.474 a
11.479).

3. Ambos os Pa re ce res, que ha vi am sido re la ta -
dos na CCJ e na CAE pelo pre cla ro Se na dor Edi son
Lo bão, fo ram li dos em Ple ná rio na ses são de 2 de ju -
nho de 2000.

4. De con for mi da de com o dis pos to nos arts. 235, 
II, d, e 277, ca put, do Re gi men to Inter no, ao pro je to
em tela fo ram ofe re ci das 22 emen das de Ple ná rio,
ten do a Pre si dên cia, em 13 de ju nho de 2000, en ca -
mi nha do o pro ces so às CCJ e CAE, para seu exa me.
Essas emen das fo ram as sim apre sen ta das:

– pe los Se nho res Se na do res José Edu ar do
Du tra e Edu ar do Su plicy (ou vice-ver sa): nove (de
nºs 17, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 36 e 38-PLEN);

– pelo Se nhor Se na dor Pe dro Si mon: tre ze
(nºs 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35 e
37-PLEN).

5. Na CCJ, em 15 de ju nho de 2000, o pro ces so
foi en ca mi nha do ao Se na dor Edi son Lo bão, para re la -
tar as Emen das nºs 18 (sic) a 38-PLEN, pre su min do-se 
ter ha vi do lap so na omis são da Emen da nº 17-PLEN.

6. Nes se ín te rim, foi de sig na do o pre sen te Re la -
tor para as emen das de Ple ná rio, em face do im pe di -
men to do emi nen te Se na dor Edi son Lo bão, que pas -
sou a in te grar a Co mis são Di re to ra, não mais pre va -
le cen do o dis pos to no § 1º do art. 126, mas o § 1º do
art. 77, am bos do Re gi men to Inter no des ta Casa.

É o re la tó rio.



II – Aná li se das Emen das

7. As emen das apre sen ta das em Ple ná rio ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999 – Com ple -
men tar clas si fi cam-se da se guin te for ma:

– su pres si vas, oito: nºs 18, 24, 26, 27, 29, 33,
35 e 37-PLEN;

– mo di fi ca ti vas, ca tor ze: nºs 17, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36 e 38-PLEN.

8. Com re fe rên cia ao dis po si ti vo emen da do, as -
sim se dis tri bu em:

9. As emen das, na sua qua se to ta li da de, re fle -
tem a po si ção da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, con -
so an te Nota Téc ni ca1 en vi a da à Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, à qual res pon deu, opor tu na men te, – 
em nota in cor po ra da ao pro ces so e trans cri ta no Pa -
re cer nº 565-CAE, de 2000, – o gru po de tra ba lho in -
cum bi do de re di gir o an te pro je to2, sob co or de na ção
do Prof. Tor qua to Jar dim, que veio a re pre sen tar os
con tri bu in tes na au diên cia pú bli ca da 15ª Re u nião da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, re a li za da em 5
de abril de 2000 (cf. fls. 56 a 84 do pro ces so).

10. Novo exa me acu ra do das su ges tões, de sor -
te a cons tru ir o con sen so ne ces sá rio en tre os apli ca -
do res do Di re i to, en se ja o con ti nu a do aper fe i ço a men -
to do pro je to e re co men da o aco lhi men to da que las
emen das que se re ve lam com pa tí ve is com a mo ti va -
ção da ini ci a ti va, como ex pos tas na jus ti fi ca ção, re je i -
ta das as de ma is. Daí a aná li se a que se pro ce de em
se gui da.

11. A Emen da nº 17-PLEN pro põe a al te ra ção
dos §§ 1º e 2º do art. 1º do Pro je to, sob a jus ti fi ca ção
de que o ter mo “Con tri bu in te” é uti li za do no ar ti go em
ques tão (..) em des com pas so com o que de ter mi na o
art. 121, I, do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal. A Emen da
ins pi rar-se-ia na boa téc ni ca do di re i to tri bu tá rio e vi -
sa ria in cor po rar su ges tão da Re ce i ta Fe de ral, ma i or
co nhe ce do ra do tema, a qual, na Nota Téc ni ca en vi a -
da à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, afir ma que
o ter mo “con tri bu in te” é uti li za do em sua acep ção le i -
ga, no Pro je to, di fe ren te, por tan to, da ju ri di ca men te
ad mi ti da no di re i to po si ti vo.

12. No âm bi to da CAE, esse ar gu men to foi pre -
vi a men te con tes ta do me di an te a in cor po ra ção, ao
Pa re cer nº 565, de 2000, da res pos ta dada à Nota
Téc ni ca da Re ce i ta Fe de ral pelo re fe ri do gru po de tra -
ba lho, re da tor do an te pro je to. Estes, os seus ter mos
(cf. fls. 89 e 90):

1 A Nota Téc ni ca com o po si ci o na men to da Se cre ta ria da Re ce i -
ta Fe de ral acer ca do Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999 –
Com ple men tar, foi en ca mi nha da ao Pre si den te da CAE pelo Ofí -
cio SRF/GAB nº 07/99, de 9-5-2000, fir ma do pelo ti tu lar do Órgão 
(cf. fls. 75 a 84 do pro ces so), em aten di men to à so li ci ta ção con ti -
da no Of./CAE/70/00, de 26-4-00, de um re la tó rio cir cuns tan ci a -
do, con ten do opi niões... (cf. fls. 66 e 67 do pro ces so).
2 O gru po de tra ba lho que, a pe di do do Se na dor Jor ge Bor nha u -
sen, re di giu o an te pro je to de lei, foi in te gra do pe los jus tri bu ta ris -
tas José Sou to Ma i or Bor ges, Pa u lo de Bar ros Car va lho, Edu ar do 
Bot tal lo, Ro que Car raz za e Ri car do Lobo Tor res, sob a co or de na -
ção do Pro fes sor Tor qua to Jar dim, sig na tá rio dos co men tá ri os à
Nota Téc ni ca da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral (ver fls. 68 a 74 e
75 a 84, do pro ces so).



5. (..) A ob ser va ção peca não só pela
in de li ca de za pro fis si o nal, como tam bém por
não per ce ber o con jun to das idéi as-mo tor
do pro je to. Na ver da de, os re da to res ti ve ram 
em mira ape nas ex pen der con ce i to ju rí di co
afas ta do das acep ções eco nô mi cas, so ci a is
e, es pe ci al men te, po pu la res.

13. Em face de tais ra zões, ora tam bém ado ta -
das, so mos pela re je i ção da emen da sob aná li se.

14. A Emen da nº 18-PLEN pro põe a su pres são
do art. 2º e seu pa rá gra fo úni co, sob ale ga ção de que
a pró pria fun da men ta ção da jus ti fi ca ti va do Pro je to in -
di ca seu pro pó si to: en se jar as dis pu tas, ju di ci a is ou
ad mi nis tra ti vas, em tor no do que se en ten de por “tri -
bu to jus to” ou “jus ta tri bu ta ção”, con ce i to que (...),
emi nen te men te sub je ti vo, se pres ta a con tro vér si as
in fin dá ve is.

15. Tam bém a Nota Téc ni ca da Re ce i ta Fe de ral
ha via se ma ni fes ta do con trá ria a esse art. 2º, por -
quan to, a seu ver, su bor di na a ins ti tu i ção e a ma jo ra -
ção de tri bu tos a con di ções de ex tre ma sub je ti vi da de
(...), as pec to a se evi tar na for mu la ção de nor mas ju rí -
di cas, es pe ci al men te quan do tra tam de ma té ria tri bu -
tá ria (cf. fl. 77).

16. No ci ta do Pa re cer nº 565-CAE, de 2000,
con tes tou-se essa ar gu men ta ção com as se guin tes
ra zões, ali nha das pelo re fe ri do gru po de tra ba lho, re -
da tor do an te pro je to (cf. fl. 90):

6. Art. 2º Qu a li fi cam-se os prin cí pi os
da jus ti ça tri bu tá ria como de “ex tre ma sub je -
ti vi da de ”.

Tam bém o Cons ti tu in te de 1988, ao
con sa grar o es ta do de di re i to de mo crá ti co,
com sede nas li ber da des ci vis que dão for -
ma e con te ú do ao Esta do, es co lheu cláu su -
las de “ex tre ma sub je ti vi da de” (...)

As cláu su las aber tas são a es sên cia
dos re gi mes de li ber da de.(...)

A cláu su la aber ta, ou “sub je ti va”, en se -
ja um dos pri ma dos cen tra is da es ta bi li da de
e atu a li da de da or dem ju rí di ca, qual seja,
que a ex pe riên cia con fi ra à nor ma, no lon go
cur so da his tó ria, a subs tân cia de sua épo ca.

17. Em face de tais ra zões, ora tam bém ado ta -
das, so mos pela re je i ção da emen da sob aná li se.

18. As Emen das nºs. 19 e 20-PLEN pro põem al -
te rar o art. 5º, cujo tex to fi ca ria res tri to à pri me i ra par -
te: So men te a lei, ob ser va do o prin cí pio da an te ri o ri -
da de (...), pode es ta be le cer a an te ci pa ção do pra zo
para re co lhi men to do tri bu to.

19. Os Au to res da Emen da nº 19-PLEN ale gam
que, como as si na la a Nota Téc ni ca da Re ce i ta Fe de ral,
no que res pe i ta às al te ra ções que one rem, de qual -
quer for ma, o con tri bu in te e às mo di fi ca ções de me i os 
e mo dos ope ra ci o na is de apu ra ção de dé bi tos fis ca is, 
a pro pos ta im pli ca gra ve res tri ção ao ade qua do exer -
cí cio da ad mi nis tra ção tri bu tá ria; e que one rar de
qual quer for ma é de ma si a do abran gen te. Além dis so,
que tal pro pos ta au men ta ria des ne ces sa ri a men te os
tra ba lhos do Con gres so Na ci o nal e bu ro cra ti za ria ain da
mais o ser vi ço pú bli co com exi gên ci as des pi ci en das.

20. O Au tor da Emen da nº 20-PLEN ale ga que
es ten der o prin cí pio da re ser va le gal a si tu a ções ge -
né ri cas e in de fi ni das, como é a al te ra ção de con di -
ções que, de qual quer for ma, one rem o con tri bu in te,
afi gu ra-se des pro pó si to, já que na cláu su la le gal cabe 
tudo e qual quer co i sa. Tam bém in ci di ria na crí ti ca o
res tan te da nor ma, ao es ta be le cer a exi gên cia de lei
para ques tões de na tu re za pu ra men te ope ra ci o nal, o
que im pe di ria a agi li da de e ce le ri da de da atu a ção da
ad mi nis tra ção tri bu tá ria.

21. Ora, no ci ta do Pa re cer nº 565-CAE, de 2000, 
con tes tou-se essa ar gu men ta ção com as se guin tes
ra zões, do re fe ri do gru po de tra ba lho, re da tor do an te -
pro je to (cf. fl. 90):

7. Art. 5º Ale ga-se que “a exi gên cia de
lei para tra tar de te mas de ca rá ter ex clu si va -
men te ope ra ci o nal re ti ra rá a ne ces sá ria ce -
le ri da de nas ações da au to ri da de fis cal”.

Ora, o quan to põe a nor ma é o prin cí -
pio cons ti tu ci o nal da le ga li da de – art. 5º, II,
c/c art. 37, ca put, cons tru í do sem medo.

Admi tir-se-á que o Esta do eli mi ne di -
re i tos – ou os cons trua res tri ti va men te em
ra zão da car ga de tra ba lho dos ser vi do res
do pró prio Esta do? É do Esta do o ônus de
bem se apa re lhar dos me i os ne ces sá ri os para
aco lher efi caz e ex pan si va men te as ga ran ti as
cons ti tu ci o na is da ci da da nia.

22. Em face de tais ra zões, aqui tam bém ado -
ta das, so mos pela re je i ção das Emen das nºs 19 e
20-PLEN.

23. A Emen da nº 22-PLEN pro põe aper fe i ço a -
men to for mal à re da ção do art. 10 do Pro je to e acres -
cen ta-lhe dois pa rá gra fos ex pli ci tan do quan do a
Admi nis tra ção Fa zen dá ria for ne ce rá cer ti dão po si ti -
va, com efe i tos ne ga ti vos, ou en tão, cer ti dão ne ga ti -
va. Ale ga-se que, con so an te ma ni fes ta ção da Re ce i ta 
Fe de ral em Nota Téc ni ca, a pre va le cer a re da ção ori -
gi nal, o Fis co não terá me ca nis mos para mi ni mi zar a



ina dim plên cia fis cal, o que fará cres cer ain da mais a
eli são tri bu tá ria.

24. Essa Emen da, sem fe rir o di re i to de pe ti -
ção aos po de res pú bli cos, as se gu ra do no art. 5º, in -
ci so XXXIV, da Cons ti tu i ção, acres ce ao art. 10 do
Pro je to duas ex pli ci ta ções que não o con di ci o nam ou
res trin gem, mas que me lhor es cla re cem as cir cuns -
tân ci as le ga is.

25. Por tal mo ti vo, so mos pelo aco lhi men to des -
sa Emen da, man ti da a re da ção por ela pro pos ta para
o ca put do art. 10 do Pro je to – a qual se co a du na com 
a Emen da nº 5-CCJ, ao su pri mir a re mis são ao dis po -
si ti vo cons ti tu ci o nal —, e mo di fi ca dos os dois pa rá -
gra fos pro pos tos, me di an te su be men da de re da ção,
ao fi nal ofe re ci da pelo Re la tor.

26. A Emen da nº 26-PLEN pro põe a su pres são
do art. 15 do Pro je to, sob a du pla ale ga ção de que há
con tra di ção com a mo ti va ção bá si ca in vo ca da na jus -
ti fi ca ção, quan to à re la ção de igual da de ju rí di ca do
con tri bu in te com o Fis co, e de que a ques tão já es ta -
ria re sol vi da pelo art. 27 da Lei nº 9.868, de 11 de no -
vem bro de 1999.

27. Tam bém a Nota Téc ni ca da Re ce i ta Fe de ral
ha via se ma ni fes ta do con trá ria a esse art. 15, por -
quan to, a seu ver, a nor ma é um es tí mu lo às de man -
das ju di ci a is, apro ve i tan do nor mal men te, àque les de
ma i or po der eco nô mi co, ra zão por que a so lu ção ade -
qua da para a si tu a ção é a cons tan te do art. 100 do
CTN (cf. fl. 79).

28. No ci ta do Pa re cer nº 565-CAE, de 2000,
con tes tou-se essa ar gu men ta ção com as se guin tes
ra zões, do re fe ri do gru po de tra ba lho, re da tor do an te -
pro je to (cf. fl. 91):

10. Art. 15. Dis cor da a Nota so bre o
efe i to da de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de.

O tema está cla ra men te ex pos to na
jus ti ca ti va do pro je to, para a qual se pede a
le i tu ra. Te nha-se pre sen te que, após a re da -
ção do Pro je to, ad ve io a Lei nº 9.968/99,
(sic) em cujo art. 27 ado ta-se o mes mo prin -
cí pio de jus ti ça cons ti tu ci o nal.

Ano te-se ape nas que, nes te pas so, cu i -
da-se de con fe rir es ta bi li da de ao ne gó cio ju -
rí di co aca ba do – nos ter mos da Cons ti tu i -
ção –, ao ato ju rí di co per fe i to e ao di re i to
ad qui ri do dele de cor ren te.

29. Por tais ra zões, ora ra ti fi ca das, som os pela 
re je i ção des sa Emen da sob aná li se.

30. A Emen da nº 27-PLEN pro põe a su pres são
in te gral do art. 16 do pro je to, sob a ale ga ção de que,

ao res trin gir a des con si de ra ção da per so na li da de ju -
rí di ca à de ci são ju di ci al, o dis po si ti vo re pre sen ta uma
li mi ta ção to tal men te in jus ti fi ca da – e in jus ta – à ação
da au to ri da de tri bu tá ria, além de tor nar o pro ce di -
men to ex tre ma men te mo ro so.

31. Crí ti ca se me lhan te ha via sido for mu la da
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral na men ci o na da
Nota Téc ni ca en ca mi nha da à CAE. No ci ta do Pa re cer 
nº 565-CAE, de 2000, con tes tou-se essa ar gu men ta -
ção com as se guin tes ra zões, do re fe ri do gru po de
tra ba lho, re da tor do an te pro je to (cf. fl. 92):

11. Art. 16. Afir ma a Nota que o ar ti go
“con fi gu ra li mi ta ção in jus ti fi ca da da ação da
au to ri da de fis cal” ao con fe rir com pe tên cia
ex clu si va ao Ju di ciá rio para des con si de ra -
ção da per so na li da de ju rí di ca.

A afir ma ção des co nhe ce com ple ta -
men te o re gi me le gal da ma té ria. Pri me i ro,
por que o art. 16 do pro je to está qua se idên -
ti co ao art. 28 do Có di go de De fe sa do Con -
su mi dor.

Se gun do, por que já no Có di go Ci vil a de -
man da pela nu li da de de atos si mu la dos sem -
pre foi de na tu re za ju di ci al (arts. 102 e 105).

Ter ce i ro, por que o Có di go Tri bu tá rio
Na ci o nal, de um lado, per mi te seja o lan ça -
men to efe tu a do e re vis to de ofi cio nas hi pó -
te ses de fra u de, dolo ou si mu la ção, e de ou tro,
não ad mi te flua a de ca dên cia nes sas mes mas
hi pó te ses (art. 149, VII, e art. 150, § 4º)

32. Por tais ra zões, ora ra ti fi ca das, so mos pela
re je i ção des sa Emen da sob aná li se.

33. A Emen da nº 28-PLEN, ou tros sim, é di re -
ci o na da ao re fe ri do art. 16, mas ape nas para aper -
fe i ço ar-lhe a re da ção do ca put e do § 1º.

34. São de re co nhe cer a es cor re i ta for ma re da -
ci o nal ofe re ci da aos dis po si ti vos emen da dos e a bem
fun da men ta da jus ti fi ca ti va, que dis cor re so bre as ra í -
zes e a con so li da ção da te o ria da des con si de ra ção
(Dis re gard The ory), no di re i to ali e ní ge na de vá ri os
pa í ses.

35. Entre tan to, pre fe ri mos man ter a re da ção ori -
gi nal do pro je to, ra zão por que so mos pela re je i ção
des sa Emen da sob aná li se.

36. A Emen da nº 31-PLEN visa a mo di fi car a re -
da ção do art. 26 do Pro je to, acres cen tan do-lhe, ao fi -
nal, a ex pres são: se es ti ver ju di ci al men te sus pen sa a
exi gi bi li da de do cré di to tri bu tá rio.

37. Seus Au to res, se gun do a jus ti fi ca ção, bus -
cam afas tar dú vi da de in cons ti tu ci o na li da de nes se



dis po si ti vo, tam bém ob je to de ad ver tên cia da Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral na Nota Téc ni ca en vi a da à
CAE. Daí pro po rem con di ci o nar-se a fru i ção de be ne -
fí ci os e in cen ti vos fis ca is ou fi nan ce i ros, bem as sim o
aces so a li nhas ofi ci a is de cré di to e a par ti ci pa ção em
li ci ta ções, na pen dên cia de pro ces so ad mi nis tra ti vo
ou ju di ci al, à sus pen são ju di ci al da exi gi bi li da de do
cré di to tri bu tá rio. Assim, fi ca ria a nor ma com pa ti bi li -
za da com o § 3º do art. 195 da Cons ti tu i ção.

38. Con cor dan do com tais ra zões, so mos pelo
aco lhi men to des sa Emen da, na for ma de Su be men da 
de re da ção, ao fi nal ofe re ci da pelo Re la tor.

39. Ou tros sim, a Emen da nº 32-PLEN visa a mo -
di fi car a re da ção do art. 26 do Pro je to, sob a jus ti fi ca -
ção de que, por ser ex ces si va men te ge né ri ca, a ex -
pres são “pro ces so pen den te” deve ter seu al can ce li -
mi ta do às si tu a ções em que o pro ces so acar re ta a
sus pen são da exi gi bi li da de do cré di to tri bu tá rio.

40. À vis ta da con clu são pelo aco lhi men to da
Emen da nº 3 1-PLEN na for ma de Su be men da, re sul -
ta o aco lhi men to par ci al da pre sen te.

41. A Emen da nº 33-PLEN pro põe a su pres são
do art. 28, ca put e pa rá gra fo úni co, sob a ale ga ção
de, em sín te se, não aten der ao in te res se pú bli co e, no 
caso, se quer re pre sen tar van ta gem efe ti va para o
con tri bu in te.

42. Crí ti ca se me lhan te ha via sido for mu la da
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral na men ci o na da
Nota Téc ni ca en ca mi nha da à CAE. No ci ta do Pa re cer 
nº 565-CAE, de 2000, con tes tou-se essa ar gu men ta -
ção com as se guin tes ra zões, do re fe ri do gru po de
tra ba lho, re da tor do an te pro je to (cf. fl.92):

13. Art. (...) 28 – Enten de a Nota ha ver
pre ju í zo para a Admi nis tra ção Pú bli ca com a 
ex tin ção de me ca nis mos como (...) exi gir-se
a de fe sa pré via an te ri or à au tu a ção.

Re pi se-se, ain da des ta fe i ta, a pre mis -
sa do Pro je to: re ti rar da Cons ti tu i ção li ber tá -
ria e so ci al de 1988 as con se qüên ci as nor -
ma ti vas po si ti vas de ín do le in fra cons ti tu ci o -
nal im pos ter gá ve is à efi cá cia da Cons ti tu i -
ção mes ma.

Ora, se o ca tá lo go dos di re i tos e ga -
ran ti as in di vi du a is, pos to no art. 5º den tre
ou tros os in ci sos LVII, LV, LIV e LII im põem,
vale di zer, obri gam pe remp to ri a men te, que
a cons ciên cia ju rí di ca e a nor ma po si ti va
pre su mam sem pre a não-cul pa bi li da de do
ci da dão até o trân si to em jul ga do de de ci -
são de au to ri da de com pe ten te que ob ser ve

o de vi do pro ces so le gal, a con se qüên cia
inar re dá vel será, im pe ri o sa men te, ex clu ir do 
pla no ju rí di co da re la ção so ci e da de ci vil –
Esta do qual quer nor ma ou pro ce di men to
que não con te nham, in te i ra men te, a subs -
tân cia da que les co man dos le ga is.

43. Por tais ra zões, aqui ra ti fi ca das, so mos
pela re je i ção des sa Emen da sob aná li se.

44. So mos pelo aco lhi men to da Emen da nº
34-PLEN, que, no in ci so III do art. 31 do pro je to, visa a 
li mi tar os efe i tos da omis são da Admi nis tra ção Fa -
zen dá ria, nas res pos tas às con sul tas, aos ter mos do 
art. 100 do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal. Pa re ce-nos, en -
tre tan to, ca bí vel Su be men da de re da ção, ao fi nal ofe re -
ci da pelo Re la tor, pro pon do que a ex pres são fi nal ... ob -
ser va do o dis pos to no art. 100 da Lei nº 5.172/66, seja
subs ti tu i da pela se guin te: sem pre ju í zo do dis pos to no
art. 100 do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal (Lei nº 5.172,
de 1966).

45. De ti ve mo-nos, es pe ci al men te, no exa me
das Emen das nºs 35 e 36-PLEN, a pri me i ra pela su -
pres são de todo o art. 43 do Pro je to, e a se gun da pela
mo di fi ca ção de seu ca put – em sen ti do di a me tral -
men te opos to –, man ti da a re da ção de am bos os pa -
rá gra fos. Cu i da o ca put des sa nor ma, em sua pri me i -
ra par te, do mo men to em que se le gi ti ma a pro po si tu -
ra da ação pe nal con tra o con tri bu in te pela prá ti ca de
cri me con tra a or dem tri bu tá ria, se so men te após o
en cer ra men to do pro ces so ad mi nis tra ti vo que com -
pro ve a ir re gu la ri da de fis cal – como o quer o Pro je to
–, ou se a qual quer mo men to no cur so do pro ces so ad -
mi nis tra ti vo-fis cal – con for me a Emen da nº 36-PLEN.

46. A jus ti fi ca ti va da Emen da nº 36-PLEN fun -
da-se em ju ris pru dên cia dos Egré gi os Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral e Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. Ocor re,
no en tan to, que os acór dãos re gis tram ve e men tes vo -
tos ven ci dos – a co me çar por aque le do Mi nis tro Car -
los Vel lo so, re cen te Pre si den te da Cor te Cons ti tu ci o -
nal. Di ver gem por igual os dou tri na do res. Re gis tre-se
que um dos pro pó si tos do Pro je to, ex pli ci ta do em sua
jus ti fi ca ção, é jus ta men te o de pro mo ver uma le i tu ra
aber ta da cada de di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is,
lan ça da no art. 5º da Cons ti tu i ção – to das cláu su las
pé tre as, don de sua op ção por uma li nha de in ter pre -
ta ção que pri vi le gia a so ci e da de li ber tá ria nas suas
re la ções com o Esta do. Não se pre ten deu, a nos so
ju í zo, to lher a efi cá cia da ge rên cia es ta tal, mas, na
ver da de, tor ná-la mais aces sí vel e mais aten ta àque -
les va lo res in di vi du a is plas ma dos na Cons ti tu i ção. A
op ção le gis la ti va que, ago ra, com pe te ao Con gres so
Na ci o nal – e so men te a ele – é ex pun gir do ce ná rio da 



ci da da nia as dis pu tas in te lec tu a is de sede aca dê mi ca 
ou ju di ciá ria, pro mo ven do, des tar te, mais se gu ran ça
ju rí di ca à so ci e da de ci vil.

47. Isso pos to, não nos con ven ce mos da ar gu -
men ta ção da jus ti fi ca ti va da Emen da nº 36-PLEN ao
art. 43, quan do nela se as se ve ra que, se a con de na -
ção cri mi nal ocor rer após de ci são ad mi nis tra ti va ou
ci vil fa vo rá vel ao con tri bu in te, terá este a re vi são cri -
mi nal para se re di mir. Ora, é pre su mir de ma is em fa -
vor da Admi nis tra ção Fa zen dá ria: con de na do em ju í -
zo pe nal pelo não pa ga men to de algo que mais tar de
seu cre dor diz ine xis tir, ao con tri bu in te res ta ra ser
“réu” (no sen ti do ma te ri al) uma se gun da vez em sede
re vi si o nal cri mi nal! Data ve nia, é um ab sur do que o
es ta do de mo crá ti co de di re i to não pode aco lher.

48. O Pro je to, a nos so ver, bem si tu ou a ques tão 
e o fez ho me na ge an do a pre mis sa pé trea do art. 5º da 
Cons ti tu i ção – a pre sun ção de não-cul pa bi li da de (in -
ci so LVII – nin guém será con si de ra do cul pa do até o
trân si to em jul ga do de sen ten ça pe nal con de na tó ria).
No que veda o aju i za men to da ação pe nal, de ter mi na
que a tra mi ta ção do pro ces so ad mi nis tra ti vo sus pen -
de a fluên cia do pra zo pres cri ci o nal pe nal –, don de ine -
xis tir pre ju í zo al gum à atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co.

49. Em face do ex pos to, so mos pela re je i ção
das Emen das nºs 35 e 36-PLEN.

50. Por fim, as Emen das nºs 37 e 38-PLEN, ofe -
re ci das ao art. 50 do Pro je to, pro põem, res pec ti va -
men te, su pri mi-lo por in te i ro e mo di fi cá-lo me di an te
su pres são do in ci so I.

51. Esse ar ti go, no in ci so I, pre ten de re vo gar o
art. 193 do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal; e, no in ci so II,
vá ri os dis po si ti vos da Lei de Exe cu ções Fis ca is.

52. Qu an to à Emen da nº 37-PLEN, a jus ti fi ca -
ção ar gu men ta que o art. 193 do CTN deve ser man ti -
do em nome do prin cí pio da igual da de, por que os ina -
dim plen tes não con cor rem em igual da de de con di -
ções com os de ma is li ci tan tes, cum pri do res de suas
obri ga ções tri bu tá ri as, uma vez que po dem ofe re cer
pre ços mais ba ra tos. E que os ar ti gos da Lei de Exe -
cu ções Fis ca is, tam bém, de vem ser man ti dos em
nome de ou tro prin cí pio re le van te, o da su pre ma cia
do in te res se pú bli co so bre o pri va do, pois é essa po si -
ção de su pre ma cia que jus ti fi ca cer tas prer ro ga ti vas
con fe ri das à Fa zen da Pú bli ca em ju í zo, as qua is o dis -
po si ti vo pre ten de su pri mir.

53. Qu an to à Emen da nº 38-PLEN, a jus ti fi ca ção 
ar gu men ta que tor na-se ne ces sá rio mo di fi car a re da -
ção do art. 50 do Pro je to, a fim de su pri mir-lhe o tex to
ora cons tan te no in ci so I, por que in qui na do de ví cio
pa ten te de in cons ti tu ci o na li da de ma te ri al, à vis ta do

que dis põe o § 3º do art. 195 da Cons ti tu i ção. E que
essa in cons ti tu ci o na li da de foi ad ver ti da pelo Se nhor
Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, em Nota Téc ni ca en -
ca mi nha da à CAE, na qual su ge riu que a nor ma de ve -
ria res trin gir-se às hi pó te ses em que o pro ces so im pli -
que sus pen são da exi gi bi li da de do cré di to ou par ce la -
men to em dia.

54. Ora, no ci ta do Pa re cer nº 565-CAE, de 2000, 
con tes tou-se essa ar gu men ta ção com as se guin tes
ra zões, do re fe ri do gru po de tra ba lho, re da tor do an te -
pro je to (cf. fl. 94):

19. Art. 50, I – Não agra da ao Au tor da
Nota a re vo ga ção do art. 193 do Có di go Tri -
bu tá rio Na ci o nal.

O art. 193 veda a par ti ci pa ção em con -
cor rên ci as pú bli cas a quem não pro ve “qui -
ta ção de to dos os tri bu tos de vi dos à Fa zen da 
Pú bli ca in te res sa da, re la ti vos à ati vi da de em
cujo exer cí cio con tra ta ou con cor re”. 

O pro je to pro te ge o con tri bu in te que se 
vê obri ga do a pa gar para evi tar san ções ou
pe nas que po nham em ris co seu ob je to so -
ci al. Ade ma is dis so, a Cons ti tu i ção Fe de ral,
nos dis po si ti vos aci ma ci ta dos, im põe a ob -
ser vân cia do de vi do pro ces so e a pre sun -
ção de não-cul pa bi li da de até de ci são fi nal
da au to ri da de com pe ten te.

Por que, en tão, obri gar o con tri bu in te ir 
a Ju í zo ob ter li mi nar ou cer ti dão de pen dên -
cia ju di ci al?

55. Re cor de-se que, na jus ti fi ca ção des se Pro -
je to de Lei Com ple men tar, logo em seu pór ti co, afir -
mou-se que:

O pro je to de “Có di go de De fe sa do
Con tri bu in te” abre a pá gi na de uma nova ci -
da da nia. Com ele o ci da dão-con tri bu in te
pas sa a ter um re la ção de igual da de ju rí di ca 
com o Fis co (...). Os de ve res e os di re i tos
são mú tu os; nada se pre su me ne ga ti va men -
te con tra um ou ou tro; o quan to se de ci dir, a
fa vor de um ou ou tro, será me di an te ex pres -
sa in di ca ção dos fa tos e mo ti va da de cli na -
ção do di re i to.

56. E, no úl ti mo pa rá gra fo, por sua vez:

28 – No Ca pí tu lo VII em dis po si ções fi -
na is, adap tam-se al guns dis po si ti vos do
Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal e da Lei de Exe -
cu ções Fis ca is à fi lo so fia des te pro je to de
lei (...).



57. Por tais ra zões, aqui ra ti fi ca das, so mos pela
re je i ção de am bas as Emen das afi nal ana li sa das.

58. Ao não aco lher mos, por dis cor dân cia de mé -
ri to, as de ma is Emen das apre sen ta das em Ple ná rio
(nºs 21, 23, 24, 25, 29 e 30-PLEN), em que pe sem os
res pe i tá ve is ar gu men tos de seus emi nen tes Au to res,
re por ta mo- nos, no que cou ber, às ra zões aci ma
trans cri tas, pos tas pelo gru po de tra ba lho dos re da to -
res do an te pro je to, e, so bre tu do, à pró pria fi lo so fia
ino va do ra do Pro je to, ex pos ta em sua jus ti fi ca ção.

59. Do exa me do Pro je to, afi gu ra-se de bom al vi -
tre for mu lar emen da re ti ra da das su ges tões da Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral, cons tan tes da re fe ri da
Nota Téc ni ca (cf. fl. 80 do pro ces so). Tra ta-se de, no
in ci so VIII do art. 19 do Pro je to, res sal var-se a hi pó te -
se de de sem ba ra ço adu a ne i ro, no que se as se gu ra
ao con tri bu in te pres tar in for ma ções por es cri to às au -
to ri da des fa zen dá ri as, em pra zo não in fe ri or a cin co
dias.

60. Ade ma is con clu í mos, ain da, que deva ser
su pri mi do o § 2º do art. 27, re nu me ra do o § 1º para
pa rá gra fo úni co, a fim de afas tar a con tra di ção com o
art. 33, e isto por que o pa rá gra fo su pri mi do, ao ex clu ir
a am pla de fe sa e o du plo grau de de li be ra ção no pro -
ces so de con sul ta, en tra em tes ti lha com o re fe ri do
art. 33, no qual me lhor se dá efi cá cia aos prin cí pi os
cons ti tu ci o na is que in for mam a pro po si ção sob aná -
li se.

61. Por fim, em ho me na gem à me lhor téc ni ca le -
gis la ti va pre co ni za da pela Lei Com ple men tar nº 95,
de 26 de fe ve re i ro de 1998 (cf. art. 9º), me di an te
emen da:

a) deve ser su pri mi do o atu al art. 53 do Pro je to,
por des ne ces sá ria a cláu su la de re vo ga ção ge ral das
dis po si ções em con trá rio;

b) con se qüen te men te, o atu al art. 50, que tra ta
da re vo ga ção ex pres sa de nor mas le ga is, deve ser re -
nu me ra do para art. 53, si tu an do-se como o úl ti mo do
Pro je to; e

c) o atu al art. 51 deve ser re nu me ra do para
art. 50, e o atu al art. 51-A, in tro du zi do pela Emen da
nº 9-CAE, deve ser re nu me ra do para art. 51. 

III – Con clu são

62. Em face do ex pos to, nos ter mos do Re gi -
men to Inter no (arts. 125; 133, 1, II e V, c e § 5º; e 246,
II, III e § 3º) é de con clu ir pela apro va ção das Emen -
das nºs. 22, 31 e 34-PLEN, con di ci o na da às Su be -
men das de re da ção adi an te apre sen ta das; pela apro -
va ção par ci al da Emen da nº 32-PLEN; pela re je i ção
das Emen das nºs. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 e 38-PLEN; bem as sim
pelo ofe re ci men to das Emen das nºs 39, 40 e
41-CCJ-CAE e das Su be men das adi an te for mu la das:

EMENDA Nº 39–CCJ–CAE

Acres cen te-se, ao fi nal do in ci so VIII do art. 19
do Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999 – Com -
ple men tar, a se guin te ex pres são: ... sal vo na hi pó te se
de de sem ba ra ço adu a ne i ro.

EMENDA Nº 40–CCJ–CAE

Su pri ma-se o § 2º do art. 27 do Pro je to de Lei do
Se na do nº 646, de 1999 – Com ple men tar, e, em con -
se qüên cia, re nu me re-se o § 1º para pa rá gra fo úni co.

EMENDA Nº 41–CCJ–CAE

Su pri ma-se o atu al art. 53 do Pro je to de Lei do
Se na do nº 646, de 1999 – Com ple men tar, e, em con -
se qüên cia, re nu me rem-se:

I – o atu al art. 50 para art. 53;
II – o atu al art. 51 para art. 50; e
III – o atu al art. 51-A, in tro du zi do pela Emen da

nº 9-CAE, para art. 51.

SUBEMENDA Nº 1–CCJ–CAE
À EMENDA Nº 22–PLEN

Dê-se a se guin te re da ção aos §§ 1º e 2º do art. 10
do Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999 – Com -
ple men tar, ob je to da Emen da nº 22–PLEN:

Art. 10. ..................................................
§ 1º Se o con tri bu in te es ti ver em dé bi -

to com a Admi nis tra ção Fa zen dá ria, a cer ti -
dão po si ti va será for ne ci da com efe i tos ne -
ga ti vos.

§ 2º Será for ne ci da cer ti dão ne ga ti va
quan do o con tri bu in te es ti ver em dia com a
Admi nis tra ção Fa zen dá ria, ou a exi gi bi li da -
de da obri ga ção tri bu tá ria es ti ver sus pen sa
nos ter mos do art. 151 do Có di go Tri bu tá rio
Na ci o nal (Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro de
1966), e, ain da, nos ca sos em que a obri ga -
ção tri bu tá ria es ti ver sen do par ce la da e
paga em dia.

SUBEMENDA Nº 1–CCJ–CAE
À EMENDA Nº 31–PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 26 do Pro je to
de Lei do Se na do nº 646, de 1999 – Com ple men tar,
ob je to da Emen da nº 22–PLEN:



Art. 26. A pen dên cia de pro ces so ad -
mi nis tra ti vo ou ju di ci al, em ma té ria tri bu tá ria, 
não im pe di rá o con tri bu in te de fru ir de be ne -
fí ci os e in cen ti vos fis ca is e fi nan ce i ros, nem
de ter aces so a li nhas ofi ci a is de cré di to e de
par ti ci par de li ci ta ções, des de que ju di ci al men -
te sus pen sa a exi gi bi li da de do cré di to tri bu -
tá rio.

SUBEMENDA Nº 1–CCJ–CAE
À EMENDA Nº 34–PLEN

No in ci so III do art. 31 do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 646, de 1999 – Com ple men tar, ob je to da Emen -
da nº 34–PLEN, subs ti tua-se a ex pres são fi nal... ob -
ser va do o dis pos to no art. 100 da Lei nº 5.172/66,
pela se guin te:... sem pre ju í zo do dis pos to no art. 100
do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal (Lei nº 5.172, de 1966).

Sala da Co mis são, 7 de agos to de 2001. – Lú cio 
Alcân ta ra, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor – Lú -
dio Co e lho – Arlin do Por to – Pe dro Si mon(ven ci do) 
– Pa u lo Har tung (ven ci do) – Ca sil do Mal da ner (ven -
ci do) – Pe dro Pa i va – José Agri pi no – Jor ge Bor -
nha u sen – Ro me ro Jucá – Pa u lo Sou to – He lo í sa
He le na (ven ci do) – Fre i tas Neto – Jo nas Pi nhe i ro –
Ber nar do Ca bral – Ro ber to Sa tur ni no (ven ci do) –
Edu ar do Su plicy (ven ci do).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

LII – não será con ce di da ex tra di ção de es tran -
ge i ro por cri me po lí ti co ou de opi nião;
....................................................................................

LIV – nin guém será pri va do da li ber da de ou de
seus bens sem o de vi do pro ces so le gal;
....................................................................................

LV – aos li ti gan tes, em pro ces so ju di ci al ou ad -
mi nis tra ti vo, e aos acu sa dos em ge ral são as se gu ra -
dos o con tra di tó rio e am pla de fe sa, com os me i os e
re cur sos a ela ine ren tes;
....................................................................................

LVII – nin guém será con si de ra do cul pa do até o
trân si to em jul ga do de sen ten ça pe nal con de na tó ria;
....................................................................................

Art. 9º É as se gu ra do o di re i to de gre ve, com pe -
tin do aos tra ba lha do res de ci dir so bre a opor tu ni da de
de exer cê-lo e so bre os in te res ses que de vam por
meio dele de fen der.
....................................................................................

Art. 195. A se gu ri da de so ci al será fi nan ci a da por 
toda a so ci e da de, de for ma di re ta e in di re ta, nos ter mos 
da lei, me di an te re cur sos pro ve ni en tes dos or ça men tos
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, e das se guin tes con tri bu i ções so ci a is:
....................................................................................

§ 3º  A pes soa ju rí di ca em dé bi to com o sis te ma
da se gu ri da de so ci al, como es ta be le ci do em lei, não
po de rá con tra tar com o Po der Pú bli co nem dele re ce -
ber be ne fí ci os ou in cen ti vos fis ca is ou cre di tí ci os.
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 28. O juiz po de rá des con si de rar a per so na li -

da de ju rí di ca da so ci e da de quan do, em de tri men to do 
con su mi dor, hou ver abu so de di re i to, ex ces so de po -
der, in fra ção da lei, fato ou ato ilí ci to ou vi o la ção dos
es ta tu tos ou con tra to so ci al. A des con si de ra ção tam -
bém será efe ti va da quan do hou ver fa lên cia, es ta do
de in sol vên cia, en cer ra men to ou ina ti vi da de da pes -
soa ju rí di ca pro vo ca dos por má ad mi nis tra ção.
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Tri bu tá rio
Na ci o nal e ins ti tui nor mas ge ra is de di re i to 
tri bu tá rio apli cá ve is à União, Esta dos e
Mu ni cí pi os.

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

SEÇÃO III
Nor mas Com ple men ta res

Art. 100. São nor mas com ple men ta res das leis,
dos tra ta dos e das con ven ções in ter na ci o na is e dos
de cre tos:

I – os atos nor ma ti vos ex pe di dos pe las au to ri da -
des ad mi nis tra ti vas;



II – as de ci sões dos ór gãos sin gu la res ou co le ti -
vos de ju ris di ção ad mi nis tra ti va, a que a lei atri bua efi -
cá cia nor ma ti va;

III – as prá ti cas re i te ra da men te ob ser va das pe -
las au to ri da des ad mi nis tra ti vas;

IV – os con vê ni os que en tre si ce le brem a União, 
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. A ob ser vân cia das nor mas re -
fe ri das nes te ar ti go ex clui a im po si ção de pe na li da -
des, a co bran ça de ju ros de mora e a atu a li za ção do
va lor mo ne tá rio da base de cál cu lo do tri bu to.
....................................................................................

Art. 149. O lan ça men to é efe tu a do e re vis to de
ofí cio pela au to ri da de ad mi nis tra ti va nos se guin tes
ca sos:
....................................................................................

II – quan do a de cla ra ção não seja pres ta da, por
quem de di re i to, no pra zo e na for ma da le gis la ção tri -
bu tá ria;

Art. 150. O lan ça men to por ho mo lo ga ção, que
ocor re quan to aos tri bu tos cuja le gis la ção atri bua ao
su je i to pas si vo o de ver de an te ci par o pa ga men to
sem pré vio exa me da au to ri da de ad mi nis tra ti va, ope -
ra-se pelo ato em que a re fe ri da au to ri da de, to man do
co nhe ci men to da ati vi da de as sim exer ci da pelo obri -
ga do, ex pres sa men te a ho mo lo ga.
....................................................................................

§ 4º Se a lei não fi xar pra zo a ho mo lo ga ção, será 
ele de cin co anos, a con tar da ocor rên cia do fato ge ra -
dor, ex pi ra do esse pra zo sem que a Fa zen da Pú bli ca
se te nha pro nun ci a do, con si de ra-se ho mo lo ga do o
lan ça men to e de fi ni ti va men te ex tin to o cré di to, sal vo
se com pro va da a ocor rên cia de dolo, fra u de ou si mu -
la ção.
....................................................................................

Art. 151. Sus pen dem a exi gi bi li da de do cré di to
tri bu tá rio:

I – mo ra tó ria;
II – o de pó si to do seu mon tan te in te gral;
III – as re cla ma ções e os re cur sos, nos ter mos

das leis re gu la do ras do pro ces so tri bu tá rio ad mi nis -
tra ti vo;

IV – a con ces são de me di da li mi nar em man da -
do de se gu ran ça.

V – a con ces são de me di da li mi nar ou de tu te la
an te ci pa da, em ou tras es pé ci es de ação ju di ci al;

(Inci so in clu í do pela Lcp nº 104, de 10-1-2001)
VI – o par ce la men to. (Inci so in clu í do pela LCP

nº 104, de 10-1-2001)

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não dis -
pen sa o cum pri men to das obri ga ções as ses só ri os
de pen den tes da obri ga ção prin ci pal cujo cré di to seja
sus pen so, ou dela con se qüen tes.
....................................................................................

LEI Nº 9.868, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999

Dis põe so bre o pro ces so e jul ga -
men to da ação di re ta de in cons ti tu ci o na -
li da de e da ação de cla ra tó ria de cons ti tu -
ci o na li da de pe ran te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

....................................................................................
Art. 27. Ao de cla rar a in cons ti tu ci o na li da de de

lei ou ato nor ma ti vo, e ten do em vis ta ra zões de se gu -
ran ça ju rí di ca ou de ex cep ci o nal in te res se so ci al, po -
de rá o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, por ma i o ria de dois
ter ços de seus mem bros, res trin gir os efe i tos da que la
de cla ra ção ou de ci dir que ela só te nha efi cá cia a par -
tir de seu trân si to em jul ga do ou de ou tro mo men to
que ve nha a ser fi xa do.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916(*)

Có di go Ci vil.

....................................................................................
Art. 102. Ha ve rá si mu la ção nos atos ju rí di cos

em ge ral:
I – quan do apa ren ta rem con fe rir ou trans mi tir di -

re i tos a pes so as di ver sas das a quem re al men te se
con fe rem, ou trans mi tem;

II – quan do con ti ve rem de cla ra ção, con fis são,
con di ção, ou cláu su la não ver da de i ra;

III – quan do os ins tru men tos par ti cu la res fo rem
an te da ta dos, ou pós-da ta dos.
....................................................................................

Art. 105. Po de rão de man dar a nu li da de dos atos 
si mu la dos, os ter ce i ros le sa dos pela si mu la ção, ou os 
re pre sen tan tes do Po der Pú bli co, a bem da lei, ou da
Fa zen da.
....................................................................................



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro -
je to de Re so lu ção nº 32, de 2001, que au to ri za a
União a con tra tar ope ra ção de re es ca lo na men to de
seus cré di tos jun to à Re pú bli ca de Zâm bia, no va lor
equi va len te a quar tor ze mi lhões, cen to e vin te e sete
mil, no ven ta e oito dó la res nor te-ame ri ca nos e cin -
qüen ta e oito cen ta vos, com pre vi são de re du ção do
va lor pre sen te lí qui do, com base na Ata de Enten di -
men tos ce le bra da no âm bi to do “Clu be de Pa ris”, re -
sul tan te de pa re cer lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te
a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber
emen das, nos ter mos do art. 235, II, f, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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.Ro ber to Sa -
tur ni no.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 447, DE 2001

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to in ter -
no do Se na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên cia
seja en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis tro de Mi nas e
Ener gia o se guin te pe di do de in for ma ções:

Com re la ção as ta ri fas pra ti ca das pela Boa Vis -
ta Ener gia S/A – BOVESA, gos ta ría mos de con tar
com os se guin tes es cla re ci men tos:

a) Qual o cus to da ener gia ge ra da pela 
Boa Vis ta Ener gia S/A – BOVESA an tes da
in ter co ne xão com o sis te ma Ma ca gua –
Guri;

b) Qual o pre ço que a Bo ve sa pa ga rá
pela ener gia ad qui ri da do sis te ma Ma ca gua
– Guri;

c) Qu a is as ta ri fas do més ti ca, co mer ci -
al e in dus tri al pra ti ca das pela Bo ve sa para a 
ener gia ge ra da em suas uni da des ter me lé -
tri cas;

d) Qu a is as ta ri fas que a Bo ve sa pra ti -
ca rá para a dis tri bu i ção da ener gia ge ra da
pelo sis te ma Ma ca gua – Guri.

Sala das Ses sões, 16 de agos to de 2001. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, PFL – RR.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa
para de ci são, nos te mos do in ci so III do art. 216 do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 Ro ber to Sa tur -
ni no.

São li dos os se guin tes:

OFÍ CIO Nº 371/01

Bra sí lia, 13 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos José Li nha res, como ti tu lar, e Alme rin da de
Car va lho, como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos, para in te gra rem a Co mis são
Espe ci al des ti na da a apre ci ar e pro fe rir pa re cer so bre 
a Me di da Pro vi só ria nº 2.206, de 10 de agos to de
2001, que “cria o Pro gra ma Na ci o nal de Ren da Mí ni -
ma vin cu la do sa ú de: !”Bol sa-Ali men ta ção" e dá ou -
tras pro vi dên ci as".

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍ CIO Nº 372/01

Bra sí lia, 13 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Edmar Mo re i ra, como ti tu lar, e João Leão, como 
su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca -
dos, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al des ti na da
a apre ci ar e pro fe rir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só -
ria nº 2.205, de 10 de agos to de 2001, que “ins ti tui
me di da para as se gu rar o fun ci o na men to de ser vi ços
e ati vi da des im pres cin dí ve is à se gu ran ça pú bli ca”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OF/BLOCO/Nº 35/01

Bra sí lia, 14 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Gi o van ni

Qu e i roz/PDT para re pre sen tar este Blo co na Co mis -
são Mis ta de Me di da Pro vi só ria do Con gres so Na ci o -
nal, MP nº 2.157-4, que “Cria a Agên cia de De sen vol -
vi men to da Ama zô nia – ADA, ex tin gue a Su pe rin ten -



dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia – SUDAM”,
em subs ti tu i ção ao De pu ta do Miro Te i xe i ra/PDT.

Na opor tu ni da de, re no vo nos sos pro tes tos de
es ti ma e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ru bens Bu e no,
Lí der do Blo co PDT/PPS.

OFÍCIO Nº 1.077-L-PFL/2001

Bra sí lia, 14 de agos to de 2001

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 Blo co Par la men -
tar PFL/PST 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 2.205,
de 10 de agos to de 2001, que “Insti tui me di da para
as se gu rar o fun ci o na men to de ser vi ços e ati vi da des
im pres cin dí ve is à se gu ran ça pú bli ca”, em subs ti tu i -
ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Mo ro ni Tor gan
De pu ta do Fran cis co Ro dri gues

Su plen te:
De pu ta do Ro ber to Pes soa
De pu ta do José Ro cha

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra, 
Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

OFÍ CIO Nº 1.078-L-PFL/2001

Bra sí lia, 14 de agos to de 2001

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 Blo co Par la men -
tar PFL/PST 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 2.206,
de 10 de agos to de 2001, que “Cria o Pro gra ma Na -
ci o nal de Ren da Mí ni ma vin cu la do à sa ú de: ‘Bol -
sa-Ali men ta ção’ 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 Ursi ci no Qu e i roz
De pu ta da Cel ci ta Pi nhe i ro

Su plen te:
De pu ta do Eu ler Ri be i ro
De pu ta do Mil ton Bar bo sa

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra,
Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

OF/GAB/I/Nº 520

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que os De pu ta -

dos Her mes Par ci a nel lo e Nor ber to Te i xe i ra pas sam a 
in te grar, res pec ti va men te, na qua li da de de ti tu lar e
su plen te, a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar e
pro fe rir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.201-1, de 26
de ju lho de 2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te
de sig na dos.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção.

De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, nos ter mos re gi -
men ta is, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te, quan do lhe será as se gu ra da a pa la vra,
por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel,
nos ter mos do art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com a pa la vra o Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem.) – Tam bém nos ter mos do art. 158, § 2º, do
Re gi men to Inter no, so li ci to a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Sem dú vi da, Se na dor Ro ber to Re quião, V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Como pri me i ro ora dor ins cri to, con vi do o Se na -
dor Ma u ro Mi ran da, do PMDB do Esta do de Go iás,
para ocu par a tri bu na.

S. Exª terá vin te mi nu tos para fa zer o seu pro -
nun ci a men to, que te nho cer te za será ex tra or di ná rio,
sem pre em de fe sa das ca u sas mais jus tas do povo
bra si le i ro.



O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a
tri bu na des ta Casa para en fa ti zar aqui lo que to dos
nós já es pe rá va mos quan do apro va mos, por una ni mi -
da de, o pro je to de lei que re gu la men tou o Esta tu to da
Ci da de. De to das as re giões do País che gam-nos in -
for ma ções de que os ad mi nis tra do res mu ni ci pa is es -
tão se mo bi li zan do por in ter mé dio de se mi ná ri os e
cur sos para me lhor apli car as fer ra men tas es ti pu la -
das pela nova lei. E a mo vi men ta ção é re al men te ne -
ces sá ria e ur gen te em fun ção de pro ble mas his tó ri -
cos que afli gem os gran des cen tros ur ba nos, en tre os
qua is po de mos des ta car a ocu pa ção de áre as pú bli -
cas por fa mí li as sem teto, mu i tas ve zes es ti mu la das
por in va so res pro fis si o na is.

Per mi tam-me, Srªs e Srs. Se na do res, ci tar aqui
um fato que está ocor ren do em Go iâ nia, ca pi tal do
meu que ri do Esta do de Go iás, para exem pli fi car o
quan to a apli ca ção do Esta tu to da Ci da de é im por tan -
te para evi tar cer tos im pas ses. Des de a ma dru ga da
da úl ti ma se gun da-fe i ra, cer ca de 200 fa mí li as de
sem-teto in va di ram uma área do Esta do si tu a da no
Jar dim Pri ma ve ra, re gião no ro es te de Go iâ nia. O que
se viu a par tir des se mo men to fo ram in for ma ções de -
sen con tra das so bre a des ti na ção da que le ter re no: os
in va so res de cla ram que o mato toma con ta da área
pú bli ca, en quan to au to ri da des es ta du a is e mu ni ci pa is 
ga ran tem exis tir no lo cal uma la vou ra co mu ni tá ria.

Da dos for ne ci dos pela Com pa nhia de Obras e
Ha bi ta ção de Go iâ nia com pro vam a im por tân cia do
Esta tu to da Ci da de para que con fron tos des sa na tu -
re za nem se quer ve nham a exis tir.

A área to ma da pe las fa mí li as é um lo te a men to
ir re gu lar fe i to pelo Esta do e não apro va do pela Pre fe i -
tu ra de Go iâ nia. O ter re no, se gun do as ses so res mu -
ni ci pa is, fa zia par te da Fa zen da São Do min gos, que
deu ori gem ao Ba ir ro da Vi tó ria, e foi ori gi nal men te
des ti na do à cons tru ção de uma es co la, uma cre che e
um cen tro de apo io ao ido so. Ain da de acor do com a
Com pa nhia de Obras, a re gu la ri za ção do ba ir ro está
em an da men to na Se cre ta ria de Pla ne ja men to do
Esta do, e a cons tru ção de equi pa men tos pú bli cos vai
be ne fi ci ar toda a po pu la ção do Ba ir ro da Vi tó ria. 

Enquan to au to ri da des e in va so res ne go ci am
uma al ter na ti va pa cí fi ca para o pro ble ma, tor na-se
evi den te que o Esta tu to da Ci da de, caso es ti ves se em 
vi gor na épo ca da ocu pa ção, do ta ria a ad mi nis tra ção
de Go iâ nia de ins tru men tos rí gi dos e le ga is para co or -
de nar, por in ter mé dio de seu Pla no Di re tor, a ocu pa -

ção ra ci o nal da que la área per ten cen te ao Esta do e
ain da ace le rar a cons tru ção de equi pa men tos pú bli -
cos no lo cal.

Os Go ver nos es ta du a is, as sim como a União,
pre ci sam de sen vol ver suas po lí ti cas ha bi ta ci o na is
para, pelo me nos, ten tar mi ni mi zar o dé fi cit de seis
mi lhões de mo ra di as em todo o País. Nun ca é de ma is
lem brar que a aten ção dis pen sa da pelo Go ver no Fe -
de ral à ha bi ta ção tem sido inó cua, pe que na e, às ve -
zes, ri dí cu la. A Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as pre via 
para 2002 a pe que na meta de 16 mil ca sas cons tru í -
das. Gra ças a uma emen da de nos sa au to ria, con se -
gui mos mu dar esse nú me ro para 128 mil ca sas em
todo o País. Ain da é pou quís si mo, não re sol ve nem o
pro ble ma de um ba ir ro de São Pa u lo, mas pelo me nos 
sig ni fi cou um avan ço. No en tan to, ain da te mos mu i to
tra ba lho.

Em Go iás, o atu al Go ver no, du ran te a cam pa -
nha ele i to ral, pro me teu cons tru ir 245 mil ca sas nos
seus qua tro anos de go ver no. Pas sa dos dois anos e
meio, até ago ra o Go ver no do Esta do não con se guiu
cons tru ir ne nhu ma mo ra dia.

Vol tan do ao Esta tu to da Ci da de – por que é mu i -
to im por tan te le var mos em con ta a pos si bi li da de de
se fa ze rem mo ra di as tam bém nas gran des ci da des,
onde os pre ços dos ter re nos são avil tan tes –, nós, ci -
da dãos bra si le i ros, de ve mos res pe i tar e re fe ren dar,
a todo cus to, a au to no mia con quis ta da pe los Mu ni cí -
pi os, com cer te za o ma i or avan ço pro por ci o na do pela 
nova lei, ide a li za da para con tro lar de for ma efe ti va o
or de na men to do solo ur ba no e dar aos imó ve is a im -
pres cin dí vel des ti na ção so ci al. Con si de ran do as des -
pe sas dos Mu ni cí pi os com as me lho ri as, como a in -
fra-es tru tu ra do as fal to, da ener gia, da água tra ta da,
não é pos sí vel que as pes so as con ti nu em guar dan do
o seu lote para a es pe cu la ção imo bi liá ria.

Da mes ma for ma, in de pen den te da in ge rên cia
ou não de in va so res pro fis si o na is, as fa mí li as sem
teto têm ar gu men tos con vin cen tes para re i vin di car
um ter re no para cons tru ir a casa pró pria. Em Go iâ nia,
o de sem pre ga do Ru bens Ara ú jo Ta va res, de 30 anos, 
ale ga não dis por de di nhe i ro para o alu guel. Ba ro ni ta
Vi e i ra, de 39 anos, diz ter oito fi lhos, to dos mo ran do
de fa vor na casa da so gra. O que eles não ace i tam,
ape sar de ser o pro ce di men to cor re to nes ses ca sos,
é aguar dar a vez na re la ção de ca das tra dos pelo Po -
der Pú bli co es ta du al em pro gra mas de ha bi ta ção. Se -
gun do es ti ma ti vas, so men te em Go iâ nia esse nú me ro 
é de sete mil ins cri tos.

Ou tro exem plo da ne ces si da de ur gen te da apli -
ca ção do Esta tu to da Ci da de ocor reu bem pró xi mo



da qui, no Se tor de Indús tria de Ce i lân dia. Cer ca de
300 fa mí li as fo ram re ti ra das à for ça de uma área in va -
di da pela Po lí cia Mi li tar. Os ocu pan tes exi gi am lo tes
do Go ver no do Dis tri to Fe de ral para de i xar o ter re no.
Mes mo após de i xa rem o lo cal, as fa mí li as já pro me ti -
am in va dir ou tra área se o GDF não vier a aten der as
suas re i vin di ca ções. Como se vê, o es tran gu la men to
é to tal e so men te um novo di re ci o na men to da ocu pa -
ção do solo po de rá ame ni zar esse dra ma de mi lha res
de pes so as que vi vem no Dis tri to Fe de ral e nas gran -
des ci da des do País.

Srªs e Srs. Se na do res, di an te dos fa tos aqui ci -
ta dos, tão co muns nos gran des cen tros ur ba nos bra -
si le i ros, res ta-nos a fun da men tal ta re fa pú bli ca de dis -
se mi nar aos qua tro can tos os avan ços con ti dos no
Esta tu to da Ci da de e co brar ”co ra gem e ar ro jo“ das
au to ri da des mu ni ci pa is para exe cu tá-los o mais rá pi -
do pos sí vel. Qu an tas in va sões po de rão ser evi ta das a 
par tir da uti li za ção das fer ra men tas da nova lei do
Esta tu to da Ci da de? Para ci tar ape nas mais dois
exem plos de meu Esta do, há si na is cla ros de que as
ad mi nis tra ções de Go iâ nia e Aná po lis de ve rão in clu ir
o IPTU Pro gres si vo em seus Pla nos Di re to res a par tir
do pró xi mo ano.

E como para toda ação há uma re a ção, en cer ro
aqui mi nhas pa la vras, des ta can do a opi nião da le i to ra 
Eli sa ma ra Go mes de Oli ve i ra, mo ra do ra do Mu ni cí pio 
de Apa re ci da de Go iâ nia. Por in ter mé dio de uma car -
ta pu bli ca da em um dos jor na is diá ri os da ca pi tal, ela
fri sou que a sim ples san ção do Esta tu to da Ci da de já
pro vo cou uma ”mo vi men ta ção em al guns lo tes do
Jar dim Bela Vis ta e San ta Lu zia“. Se gun do Eli sa ma ra, 
os ter re nos tor na ram-se re fe rên cia de es pe cu la ção
imo bi liá ria nes ses ba ir ros e os seus pro pri e tá ri os, de
uma hora para ou tra, re sol ve ram agir.

Srªs e Srs. Se na do res, usan do do oti mis mo que
sem pre me acom pa nha, es pe ro que ou tros mi lha res
de es pe cu la do res em todo o País si gam o mes mo ca -
mi nho. So men te as sim, po de re mos pro por ci o nar jus -
ti ça so ci al e mo ra dia dig na a mi lhões de bra si le i ros
que aguar dam, de nós, au to ri da des, po lí ti cos, ad mi -
nis tra do res mu ni ci pa is, go ver nos es ta du a is, um ver -
da de i ro mu ti rão em fa vor da mo ra dia no Bra sil. 

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
todo o pra zer, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ma u ro Mi ran da, mais uma vez V. Exª vem à tri bu -
na em prol da que les que pre ci sam de um teto, da que -
les que têm o di re i to de, pelo me nos, não fi car ao re -

len to, do pai de fa mí lia que ne ces si ta ter um lo cal para 
vi ver com a mu lher e os fi lhos, por mais mo des to ou
me nor que seja. To dos têm di re i to a um teto. V. Exª
tem sido, nes ta Casa, o pre cur sor des sa luta em prol
des sa ga ran tia mí ni ma na le gis la ção bra si le i ra. Cada
ci da dão tem o di re i to a ter um teto para se pro te ger
da chu va, do sol, do frio, en fim, o di re i to de ter um
am bi en te para se aca lo rar, para vi ver, para for mar os
fi lhos. Mais uma vez V. Exª vol ta à tri bu na para me xer
com o Bra sil, para di zer que te mos que lu tar por essa
ca u sa. Eu o es ta va es cu tan do pela Rá dio Se na do e
es for cei-me para che gar a tem po de apar teá-lo, a fim
de ho me na geá-lo e so li da ri zar-me com o seu pro nun -
ci a men to. V. Exª afir mou que o atu al Go ver no de Go -
iás pro me teu, du ran te a cam pa nha ele i to ral, 245 mil
ca sas e já está go ver nan do há dois anos e meio e não 
cum priu sua pro mes sa. De acor do com a nova Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, os go ver nos que aí es tão
pre ci sam co me çar a se pre pa rar para lim par as ga ve -
tas, de i xar em dia as ad mi nis tra ções a fim de en tre -
gá-las para os seus su ces so res. Se gun do V. Exª, este
é o ter ce i ro ano do Go ver no de Go iás e nada ain da foi
fe i to com re la ção ao pro ble ma da mo ra dia. O povo
acre di tou na pa la vra do can di da to e o ele geu. Entre -
tan to, aque la ex pec ta ti va, aque la es pe ran ça de mi -
lha res de pes so as de ter uma casa pró pria não se
con cre ti zou. Aliás, Se na dor Ma u ro Mi ran da, isso não
acon te ce só em seu Esta do. Em San ta Ca ta ri na, nem
se lem bram de ofe re cer uma casa aos que pre ci sam.
Essa pre o cu pa ção nem ao me nos cons ta do pro gra -
ma do Go ver no, com ex ce ção da ilha, onde fica a
sede, a ca pi tal. O Go ver na dor tor nou-se um as ses sor
da Pre fe i ta, não sei se é pelo fato dela ser sua es po -
sa, po rém, o res to do Esta do fi cou aban do na do. O
úni co pro gra ma re a li za do no in te ri or do Esta do foi o
de re flo res ta men to nos cam pos de eu ca lip tos, nas
pe que nas pro pri e da des, pelo atu al Se cre tá rio da
Agri cul tu ra – aliás, uma ati tu de lou vá vel! Mas não sei
se, por azar ou o quê, no ano pas sa do ocor reu uma
ge a da tão for te em San ta Ca ta ri na que aca bou com
qua se todo o re flo res ta men to. Este ano, es ta mos tor -
cen do para que as for mi gas não co mam o res to. Po -
rém, com re la ção à ha bi ta ção para a co mu ni da de ca -
ren te, a si tu a ção é a mes ma que a de Go iás. Qu an do
ouvi V. Exª cla mar da tri bu na que pre ci sa mos acor dar
para esse pro ble ma, que pre ci sa mos in te ri o ri zar o de -
sen vol vi men to, levá-lo aos pe que nos ba ir ros, dar às
pes so as o di re i to de ali vi ve rem e se es ta be le ce rem,
fi quei com von ta de de apar teá-lo. Como dis se an tes,
V. Exª é o pre cur sor des se di re i to mí ni mo no Bra sil, de 
per mi tir que a so ci e da de bra si le i ra te nha onde mo rar,



por que, se ti ver onde mo rar, não pre ci sa rá pa gar alu -
guel. Para quem ga nha três, qua tro sa lá ri os mí ni mos,
é uma pre o cu pa ção a me nos não pre ci sar ar ru mar
R$200,00, R$250,00 por mês para pa gar alu guel. E
ain da pre ci sa ar ran jar ava lis ta! Isso é duro! V. Exª está 
tra tan do de um as sun to para o qual o Bra sil in te i ro
está aten to, por que tra ta-se de uma ques tão so ci al.
Por isso, Se na dor Ma u ro Mi ran da, ten tei che gar em
tem po de apar teá-lo, a fim de hi po te car to tal so li da ri e -
da de ao pro nun ci a men to que V. Exª está re a li zan do
no dia de hoje.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Ca sil do, agra de ço pro fun da men te o apar te de
V. Exª, que en ri que ce mu i to o meu pro nun ci a men to
ao dar o tes te mu nho do seu Esta do em fa vor tam bém
da mo ra dia e da or ga ni za ção das gran des ci da des.

Nos so Par ti do, o PMDB, nes te mo men to em que 
está or ga ni zan do a es tru tu ra par ti dá ria, a nova cha pa
para pre si dên cia do Par ti do, que de ve rá ad mi nis trar
as ele i ções de 2002 – já que va mos ter can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca –, pre ci sa ter a ha bi ta ção
como uma de suas prin ci pa is ban de i ras. Te mos de
pen sar mu i to nis so, por que 82% da po pu la ção bra si -
le i ra, hoje, mora nas ci da des. E per ce bo que o nos so
dis cur so, o dis cur so do PMDB, está um pou co de fa sa -
do. Às ve zes, fa la mos mu i to no pro ble ma do cam po,
em ou tras áre as im por tan tes como a sa ú de, a se gu -
ran ça pú bli ca, e de i xa mos um pou co de lado essa or -
ga ni za ção dos cen tros ur ba nos, das gran des me tró -
po les, com vis ta a me lho rar a qua li da de de vida dos
seus ha bi tan tes.

Então, nes ta hora em que agra de ço o seu apar -
te, in sis to para que o Go ver no Fe de ral tam bém de fi na
uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal con cre ta, sé ria, para, a lon -
go pra zo, re sol ver essa gran de dí vi da so ci al que te -
mos para com to dos os bra si le i ros, es pe ci al men te os
mais po bres, os que mais pre ci sam. 

Ima gi nem o so fri men to des sas pes so as no Sul,
onde o in ver no é tão ri go ro so, que não têm onde mo -
rar, que não têm aga sa lho, não têm um can to para se
re co lher à no i te. Por tan to, essa luta é de to dos nós. 

Te nho cer te za, Se na dor Ca sil do Mal da ner, de
que V. Exª, com esse en tu si as mo, com essa vi bra ção,
com essa pre o cu pa ção so ci al que tem de mons tra do
pos su ir nes ta Casa du ran te todo o pe río do em que
aqui está, será um gran de ali a do nes sa luta em fa vor
de mais mo ra di as no Bra sil e de me lhor qua li da de de
vida nas ci da des.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, per mi te-me V. Exª um novo apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço 
V. Exª.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ma u ro Mi ran da, peço este apar te ape nas para re -
gis trar a pre sen ça, na tri bu na de hon ra, do Pre fe i to,
do Pre si den te da Câ ma ra e de al guns Ve re a do res da
ci da de de Tim bé do Sul, que fica na en cos ta dos Apa -
ra dos da Ser ra, no ex tre mo sul de San ta Ca ta ri na.
Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de, Se na dor.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

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

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ma u ro Mi -
ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
por per mu ta com o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– 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, re -
cor do-me de como foi dura a luta tra va da pelo Con -
gres so Na ci o nal para apro var uma pro pos ta de emen -
da cons ti tu ci o nal que des se su por te fi nan ce i ro per -
ma nen te e de fi ni ti vo ao se tor da Sa ú de.

De po is de sete anos de uma luta in con tes ta vel -
men te jus ta no Se na do Fe de ral e na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, con se gui mos apro var a PEC nº 29, que pre -
vê re cur sos cer tos e de ter mi na dos a se rem di re ci o na -
dos ao se tor Sa ú de pela União, Esta dos e Mu ni cí pi os.

Di re ci o na dos de for ma cor re ta es ses re cur sos
para o se tor Sa ú de, se rão re sol vi dos mu i tos pro ble -
mas gra ves por esse Bra sil afo ra, os qua is atin gem
prin ci pal men te as ca ma das mais po bres da po pu la -
ção. Se rão be ne fi ci a das pes so as que não dis põem de 
re cur sos para o pa ga men to do se gu ro sa ú de, que se
uti li zam do SUS para se rem aten di das nos hos pi ta is e 
pos tos de sa ú de e que, as sim, po de rão vir a ter o di re -
i to mí ni mo à ci da da nia e não mor re rão, como mu i tos
já mor re ram e con ti nu am a mor rer, na por ta dos hos -
pi ta is, por fal ta de re cur sos ade qua dos para o se tor.

Como eu já dis se, a pro pos ta de emen da apro -
va da obri ga a União a trans fe rir re cur sos fi nan ce i ros
até o ano de 2004. E esse re pas se está pre vis to na
Cons ti tu i ção da se guin te for ma: no ano de 2000, o
que foi em pe nha do no ano de 1999 mais 5% da va ri a -
ção do PIB.

Mas, Sr. Pre si den te, o Go ver no Fe de ral está di -
ver gin do in ter na men te so bre a apli ca ção des sa



emen da cons ti tu ci o nal. Exis tem três pa re ce res que
mos tram essa di ver gên cia: o pa re cer da Pro cu ra do -
ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, o da Advo ca cia-Ge ral
da União e o do Mi nis té rio da Sa ú de. O pa re cer da
AGU con ver ge com o da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa -
zen da, mas o Mi nis té rio da Sa ú de não se con for ma
em ab so lu to. Já exis te até uma co mu ni ca ção fe i ta ao
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca em que o Mi nis té rio
da Sa ú de de mons tra a sua in con for mi da de com o
des vio que o Go ver no Fe de ral quer im por em re la ção
a essa emen da cons ti tu ci o nal.

A con tro vér sia ju rí di ca re fe re-se à in ter pre ta -
ção do art. 7º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29/2000,
que diz:

Art. 7º O Ato das Dis po si ções Cons ti -
tu ci o na is Tran si tó ri as pas sa a vi go rar acres -
ci do do se guin te art. 77:

Art. 77. Até o exer cí cio fi nan ce i ro de
2004, os re cur sos mí ni mos apli ca dos nas
ações e ser vi ços pú bli cos se rão equi va len tes:

I – No caso da União:
a) no ano 2000, o mon tan te em pe nha -

do em ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de
no exer cí cio fi nan ce i ro de 1999, acres ci do
de, no mí ni mo, cin co por cen to.

b) do ano de 2001 até o ano de 2004,
o va lor apu ra do no ano an te ri or, cor ri gi do
pela va ri a ção no mi nal do Pro du to Inter no
Bru to – PIB.

Ora, pela in ter pre ta ção dada pela Advo ca -
cia-Ge ral da União, deve ser o mon tan te em pe nha -
do nes sas ações e nes ses exer cí ci os pú bli cos no
exer cí cio fi nan ce i ro de 1999, acres ci do de, no mí ni -
mo, 5%, cor ri gi do cu mu la ti va men te pela va ri a ção
no mi nal do Pro du to Inter no Bru to.

So bre o as sun to, con vém re for çar que se en -
con tra em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal o Pro je -
to de Lei Com ple men tar nº 201, de 16 de maio de
2001, que re gu la men ta o § 3º do art. 198 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, e vale a sua trans cri ção:

Art. 2º A União des ti na rá ao fi nan ci a -
men to das ações e ser vi ços de sa ú de:

I – até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2004,
no mí ni mo, o mon tan te em pe nha do no exer -
cí cio fi nan ce i ro an te ri or, cor ri gi do pela va ri a -
ção no mi nal do PIB.

O que o Go ver no Fe de ral en ten de, por meio da 
Advo ca cia-Ge ral da União e do pró prio Mi nis té rio da 
Fa zen da, é que os re cur sos que se rão des ti na dos à

Sa ú de te rão por base o cál cu lo fe i to no ano de 1999 
para o ano de 2000. Já o Mi nis té rio da Sa ú de tem
uma ou tra in ter pre ta ção, que é a real, a apro va da no 
Se na do Fe de ral e na Câ ma ra dos De pu ta dos, qual
seja: a cada ano, ha ve rá um acrés ci mo de, no mí ni -
mo, 5%, até o ano de 2004, da va ri a ção do PIB.
Enquan to isso, o Go ver no Fe de ral con si de ra que
esse cál cu lo da va ri a ção do PIB só deve ocor rer to -
man do-se por base o ano de 1999.

Com essa in ter pre ta ção, em re su mo, Sr. Pre si -
den te, qua is são os pre ju í zos dela de cor ren tes para o
se tor Sa ú de? No ano de 2001, a Sa ú de vai per der
R$1,216 bi lhão, a con ti nu ar essa in ter pre ta ção; no
ano de 2002, vai per der R$1,329 bi lhão; no ano de
2003, vai per der R$1,439 bi lhão; e, no ano de 2004,
se gun do quer o Mi nis tro da Fa zen da, a Sa ú de vai per -
der R$1,557 bi lhão. Nes ses anos to dos, de 2001 até
2004, ha ve ria uma per da con si de rá vel, acu mu la da
em R$ 5,541 bi lhões.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Ouço-o com mu i to pra zer, Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Estou
es cu tan do, ao mes mo tem po ad mi ra do e es tar re ci do,
es sas re ve la ções que V. Exª nos traz. O Se na do, a
Câ ma ra dos De pu ta dos e o Con gres so Na ci o nal
apro va ram a emen da dos re cur sos da Sa ú de cer tos
de que es ses dis po si ti vos se ri am res pe i ta dos na sua
in te gri da de. O que o Con gres so Na ci o nal quer é exa -
ta men te que não fal tem re cur sos para essa des ti na -
ção so ci al tão im por tan te. V. Exª nos traz ago ra a re ve -
la ção de que, por meio de in ter pre ta ções cap ci o sas, o 
Go ver no Fe de ral pre ten de cor tar – mais do que já tem 
cor ta do – os gas tos na área da Sa ú de. Os Mi nis tros
Pe dro Ma lan e Mar tus Ta va res es ti ve ram aqui ou tro
dia, as se gu ran do que não se rão fe i tos cor tes so bre a
área so ci al e que não há com pro mis so com o FMI.
Con tu do, to dos es ta mos ven do – e es ta mos can sa -
dos de sa ber – que há, sim, com pro mis sos na for ma -
ção do su pe rá vit pri má rio e que, para esse fim, é pre -
ci so cor tar, in clu si ve, gas tos na área so ci al. V. Exª nos
está mos tran do que o Go ver no en con trou ata lhos ju rí -
di cos para exer ci tar essa sua von ta de po lí ti ca, que é
cor tar os gas tos de sa ú de, con tra ri an do a von ta de do
Con gres so Na ci o nal e da Na ção bra si le i ra, que é pre -
ci sa men te a de que não haja ca rên cia ma i or de re cur -
sos para o aten di men to nes ses ca sos. V. Exª tem sido
um ba ta lha dor in can sá vel nes sa ques tão da sa ú de e
ago ra, mais uma vez, dá mos tras de sua apli ca ção,



per sis tên cia e te na ci da de em bus car a me lho ria do
qua dro de sa ú de da po pu la ção bra si le i ra. Qu e ro cum -
pri men tá-lo pelo dis cur so e de cla rar mi nha per ple xi -
da de com mais essa ma no bra que V. Exª de nun cia, com 
mu i ta pro pri e da de, des sa tri bu na. Meus pa ra béns!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, agra de ço a V. Exª.

Mais uma vez, lem bro que não é de ago ra essa
má von ta de do Mi nis té rio da Fa zen da para com o se -
tor da Sa ú de. Os jor na is in si nu am que isso sur giu em
de cor rên cia de uma dis pu ta in tes ti na pelo po der no
Go ver no Fe de ral. Sabe-se que o Mi nis tro Pe dro Ma -
lan ali men ta a pos si bi li da de de ser can di da to a Pre si -
den te da Re pú bli ca, su ce den do a Fer nan do Hen ri que 
Car do so. O mes mo ocor re com José Ser ra, Mi nis tro
da Sa ú de, que é um can di da to em po ten ci al a Pre si -
den te da Re pú bli ca. O que se lê nos jor na is é que o
Mi nis té rio da Fa zen da quer es va zi ar com ple ta men te
o Mi nis té rio da Sa ú de por ca u sa des sa dis pu ta po lí ti -
ca. Mas o que tem a ver o povo bra si le i ro com es sas
am bi ções? O povo bra si le i ro tem todo o di re i to de ob -
ter os be ne fí ci os da ar re ca da ção, do es for ço do Bra -
sil, para que to dos os seg men tos do Go ver no se jam
be ne fi ci a dos com essa ar re ca da ção, prin ci pal men te
no se tor da Sa ú de.

Eu dis se que não é de ago ra essa má von ta de.
Qu an do foi apro va da aqui a CPMF, quan do essa
con tri bu i ção vi go rou por um ano des ti na da ape nas à
Sa ú de – foi a úni ca vez em que apo i ei a CPMF –, fi cou 
es ta be le ci do que o Go ver no Fe de ral iria uti li zar os re -
cur sos pro ve ni en tes da CPMF para re for çar o sis te ma 
de sa ú de do Bra sil, sem ti rar nada da qui lo que já vi -
nha sen do apli ca do nos anos an te ri o res. Mas só foi
en trar em vi gor a CPMF por um lado, e o Go ver no re ti -
rou o que apli ca va no se tor Sa ú de nos anos an te ri o -
res. Ou seja, a CPMF, em vez de se pres tar a ser um
re cur so ape nas adi ci o nal para o se tor da Sa ú de,
pas sou a ser o re cur so prin ci pal, por que o Go ver no
Fe de ral so ne gou para esse se tor os re cur sos or ça -
men tá ri os que vi nha trans fe rin do to dos os anos. Isso
re pre sen tou uma per da enor me. No pri me i ro ano da
apli ca ção da CPMF, a per da foi de mais de R$1 bi lhão.

Então, não é de ago ra que o Go ver no Fe de ral,
la men ta vel men te, vem de mons tran do enor me má
von ta de para com o se tor da Sa ú de.

E qua is os pre ju í zos, além dos fi nan ce i ros, que
es tão sen do ge ra dos para o se tor Sa ú de? Por exem -
plo, exis tem de ter mi na dos pro gra mas no Mi nis té rio
da Sa ú de que es tão pa ra dos ou de i xa ram de fun ci o -
nar jus ta men te por que o Go ver no Fe de ral não trans -
fe re os re cur sos cons ti tu ci o na is, obri ga tó ri os.

Por exem plo, no le van ta men to fe i to pelo Cor re io 
Bra zi li en se, para o pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia, a
pre vi são era de R$2,5 bi lhões para este ano, mas
nada foi li be ra do. Para as sis tên cia à pes soa por ta do -
ra de de fi ciên cia, a pre vi são de li be ra ção era de
R$2,1 bi lhões, e nada foi li be ra do. Para sa ú de men tal, 
a pre vi são era de R$2,8 bi lhões, mas nada foi li be ra -
do. Para sa ne a men to bá si co, a pre vi são era de R$1,8
bi lhão – pre vi são é aqui lo que está no Orça men to,
que apro va mos aqui –, e o que foi li be ra do e apli ca do
foi o per cen tu al de 0,46%, não che gan do nem a 0,5%
do pre vis to no Orça men to. Para pre ven ção e con tro le
de do en ças, a pre vi são or ça men tá ria era de R$2,8 bi -
lhões, mas fo ram li be ra dos R$122 mil, ou seja, 2%
da qui lo que foi pre vis to. Para qua li da de do san gue, a
pre vi são era de R$37 mi lhões, mas fo ram li be ra dos
so men te R$426 mil, ou seja, 1,13%. Para im plan ta -
ção do car tão do SUS, a pre vi são era de R$39 mi -
lhões, mas nada foi li be ra do. Para tra ta men to da han -
se nía se e de ou tras der ma to ses, a pre vi são era de
R$810 mil, mas nada foi li be ra do.

Qual foi a fon te que o Cor re io Bra zi li en se bus -
cou para di vul gar es ses da dos? O Sis te ma Inte gra do
de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra – Si a fi, da União. Ou
seja, um ór gão do pró prio Go ver no Fe de ral di vul gou
es ses da dos na Inter net – to dos po dem ter aces so –
até 3 de agos to des te ano.

Por tan to, Sr. Pre si den te, al gu ma pro vi dên cia
pre ci sa ser to ma da – não só no cam po ju rí di co –, para 
que a Cons ti tu i ção seja res pe i ta da, para que aqui lo
que apro va mos seja re al men te apli ca do. E a União
deve con si de rar o Con gres so Na ci o nal, in ter pre tan do 
re al men te o que ele de se ja. Quem é a Advo ca cia-Ge -
ral da União para fa zer uma in ter pre ta ção da no sa aos 
des ti nos da sa ú de do povo bra si le i ro? Quem é o pró -
prio Mi nis té rio da Fa zen da para in ter pre tar a nos sa
von ta de? Qual foi a nos sa von ta de? A nos sa von ta de
foi a de que, a cada ano, fos se em pe nha do e di re ci o -
na do para a Sa ú de um re pas se igual ao pre vis to na
Cons ti tu i ção, ou seja, que hou ves se o re pas se da qui -
lo que foi em pe nha do no ano an te ri or – no ano de
2001, aqui lo que foi em pe nha do no ano de 2000; no
ano de 2002, aqui lo que foi em pe nha do no ano de
2001, e as sim por di an te até o ano de 2004 – e que
hou ves se, no mí ni mo, 5% da va ri a ção do PIB.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL –TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do um apar te ao no bre Se na dor por To -
can tins.



O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Emi nen te
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, V. Exª faz um aler -
ta mu i to im por tan te so bre a di fi cul da de da exe cu ção
or ça men tá ria na área da sa ú de. Qu e ro, aqui, dar o
meu tes te mu nho do es for ço in gen te de V. Exª e do en -
tão Mi nis tro da Sa ú de, Dr. Adib Ja te ne, para apro va -
rem, nes ta Casa, a PEC que cri a va a CPMF. Na pri -
me i ra vez, emi nen te Se na dor, tive opor tu ni da de de
ocu par a tri bu na e di zer que o meu voto não se ria fa -
vo rá vel à PEC da Sa ú de, por que os re cur sos ob ti dos
com a sua apro va ção não iri am ape nas para a sa ú de
e ja ma is se ri am pro vi só ri os. Pa re ce-me que acer tei
em che io. Os re cur sos da CPMF, que se ri am des ti na -
dos ex clu si va men te para a sa ú de, fo ram des vi a dos
para ou tras ati vi da des, e hoje sa be mos que es ses re -
cur sos es tão sen do eter ni za dos. Cre io que esse é um
im pos to que nun ca mais vai aca bar.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Embo ra a sua vi gên cia fos se de ape nas um
ano, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Exa ta -
men te! Era ape nas de um ano. E sem pre se está au -
men tan do a alí quo ta des se im pos to. Por tan to, eu gos -
ta ria de con gra tu lar-me com V. Exª e de me as so ci ar
às suas pre o cu pa ções so bre a fal ta de li be ra ção dos
re cur sos para a sa ú de. V. Exª sabe que o Con gres so
Na ci o nal tem sido ze lo so com essa ques tão. Nas úl ti -
mas aná li ses da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, de -
fi ni mos que o Go ver no Fe de ral ja ma is gas ta ria, no
exer cí cio se guin te, me nos do que ti ves se gas ta do
com a área da sa ú de no exer cí cio que fin da. Po rém,
es ta mos ve ri fi can do que isso não está sen do cum pri -
do. Por tan to, V. Exª tem toda ra zão quan do ape la a
en ti da des para que to mem as pro vi dên ci as ne ces sá -
ri as para que o povo bra si le i ro não fi que des pro vi do
dos re cur sos da sa ú de, con for me es ta be le ce a Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª é um dos
gran des de fen so res da sa ú de. Sa be mos que V. Exª é
mé di co e é um dos Se na do res mais in te res sa dos em
que esse sis te ma seja equi li bra do e que se faça jus ti -
ça à ci da da nia bra si le i ra. 

Qu e ro crer que o Go ver no Fe de ral está agin do
des sa for ma por que é uma exi gên cia a mais do FMI o
au men to do cha ma do su pe rá vit pri má rio de 30% para 
35%. Assim, há que ti rar re cur sos da qui e dali. Re sol -
ve ram, en tão, ti rar da sa ú de este ano um bi lhão e du -
zen tos e de zes se is mi lhões. Até o exer cí cio de 2004,
a per da acu mu la da será de cin co bi lhões, qui nhen tos
e qua ren ta e um mi lhões. 

Esse di nhe i ro não irá para a sa ú de, e sim para o
es to que de pa ga men to da dí vi da ex ter na do Bra sil.
Quer di zer, es ta mos pre ju di can do a gran de pri o ri da -
de, que de ve ria ser o so ci al, para aten der às exi gên -
ci as do ca pi tal in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, va mos apre sen tar, em ra zão dos
fa tos aqui ar güi dos, três re que ri men tos: um, con vo -
can do, para a Co mis são de Assun tos So ci a is, o Mi -
nis tro da Sa ú de, José Ser ra, que dis cor da aber ta -
men te des sa in ter pre ta ção do Mi nis té rio da Fa zen -
da. S. Exª virá ao Se na do Fe de ral mos trar as pro vi -
dên ci as que está to man do con tra esse des vio, im pos -
to pelo Go ver no Fe de ral a man do do Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal. E mais dois re que ri men tos. Um ou -
tro re que ri men to, de in for ma ções, será para o Mi nis -
tro da Fa zen da, e ou tro para o Mi nis tro da Sa ú de, nos
se guin tes ter mos:

Re que i ro, nos ter mos do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, § 2º, com bi na do com o art. 116, do Re gi men -
to Inter no do Se na do, se jam pres ta das, pe los Exmºs
Srs. Mi nis tros da Sa ú de e tam bém da Fa zen da, as se -
guin tes in for ma ções:

1 – va lor efe ti va men te li be ra do, até esta 
data, em re la ção ao es ta be le ci do no Orça -
men to da Se gu ri da de So ci al, para o Mi nis té -
rio da Sa ú de, no exer cí cio de 2001; pre vi são
or ça men tá ria para o exer cí cio de 2002;

2 – si tu a ção da li be ra ção e da exe cu ção 
or ça men tá ria dos re cur sos pre vis tos para o
Mi nis té rio da Sa ú de no Orça men to da Se -
gu ri da de So ci al de 2001 em re la ção aos
pro gra mas de sa ú de da fa mí lia, aten ção à
pes soa por ta do ra de de fi ciên cia, sa ú de
men tal, sa ne a men to bá si co, pre ven ção e
con tro le da den gue, qua li da de do san gue,
con tro le da han se nía se e de ou tras der ma -
to ses e ati vi da de de im plan ta ção do car tão
na ci o nal do Sis te ma Úni co de Sa ú de;

3 – ações im ple men ta das para re sol -
ver a con tro vér sia ju rí di ca en tre a Pro cu ra -
do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal e a Advo -
ca cia-Ge ral da União, de um lado, e a Con -
sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio da Sa ú de e o
Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, de ou tro, re fe -
ren tes à in ter pre ta ção do art. 7º da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 29, de 2000, que pro mo -
veu al te ra ção na re da ção do art. 77 da
Cons ti tu i ção Fe de ral no que diz res pe i to ao
vo lu me mí ni mo de re cur sos a se rem apli ca -
dos pela União em ações e ser vi ços de sa ú -
de, no pe río do 2001 a 2004, e con clu sões a
que se che gou.



Em se gui da, apre sen to a jus ti fi ca ção. 
Espe ro que es ses Mi nis tros res pon dam den tro

do pra zo le gal e que o Mi nis tro José Ser ra ve nha ao
Se na do Fe de ral dar ex pli ca ções mais por me no ri za -
das so bre esse as sun to. A apro va ção des sa emen da,
como eu dis se, foi uma luta ti tâ ni ca de to dos nós, in -
clu si ve de V. Exª, Se na dor Car los Pa tro cí nio. 

Pri me i ro, foi apre sen ta da uma emen da cons ti tu -
ci o nal de mi nha au to ria, a Emen da nº 19, que pre via
al gu mas pe na li da des. Elas fo ram apro ve i ta das na
Câ ma ra dos De pu ta dos. Por exem plo, a in ter ven ção
so bre o Esta do e so bre o Mu ni cí pio que não apli cas -
sem os re cur sos pre vis tos na Cons ti tu i ção em fa vor
da sa ú de – as sim como ocor re com o se tor da edu -
ca ção. 

A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de mi nha au to -
ria, as si na da por V. Exª e por vá ri os Se na do res, foi
der ru ba da aqui no Se na do Fe de ral. Hou ve um mo vi -
men to den tro des ta Casa para der ru bar a emen da, e
que ro crer que o que mo ti vou a sua re je i ção foi a tal
po lí ti ca. Ha via pes so as no Se na do que não que ri am o 
for ta le ci men to do Mi nis tro José Ser ra. E eu, por aca -
so, que ro?! Po li ti ca men te, não, por que sou seu ad ver -
sá rio, sou do PSB, e S. Exª é do PSDB. É uma di fe ren -
ça mu i to gran de. 

Qu e ro, sim, o for ta le ci men to da sa ú de no Bra sil.
O Mi nis tro José Ser ra, hoje, é Mi nis tro; ama nhã, po -
de rá não ser, mas a sa ú de con ti nu a rá, e os re cur sos
têm que es tar ga ran ti dos, para que o se tor não so fra a 
dé bâ cle que está so fren do atu al men te.

Por tan to, Sr. Pre si den te, agra de ço a aten ção de
to dos os Srs. Se na do res e es pe ro que o Go ver no Fe -
de ral te nha ju í zo, re ve ja a sua po si ção e aten da ao
que foi apro va do pelo Con gres so Na ci o nal.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o acor do re -
cen te fir ma do pelo Go ver no bra si le i ro com o FMI é
fato con su ma do. 

O Mi nis tro Pe dro Ma lan, an te on tem, veio à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos para dar ex pli ca -
ções que já eram mais do que co nhe ci das. Re pe tiu ar -
gu men ta ções e ra zões que já ha via apre sen ta do há
dois anos, quan do ex pli cou o acor do an te ri or. Enfim,
re pe te-se aque le me ca nis mo das ne go ci a ções di re -
tas do Go ver no com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, 
con su ma-se o fato e, de po is, ele é apre sen ta do à Na -
ção bra si le i ra, ao Con gres so e ao Se na do, que a re -

pre sen ta, e nada há a fa zer. O fato está con su ma do, e
o Go ver no e a Na ção bra si le i ra, com pro me ti dos com
o cum pri men to de de ter mi na das exi gên ci as sem que
pos sa ha ver in ter fe rên cia nos sa.

Sr. Pre si den te, não nos con for ma mos com isso.
Nós o te mos dito re pe ti das ve zes; po rém, ain da não
con se gui mos mu dar essa re a li da de. Para nós, não
pode va ler para sem pre o acor do, o as sen ti men to que 
o Go ver no bra si le i ro, que a Na ção bra si le i ra deu no
mo men to da cons ti tu i ção do Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal e do Ban co Mun di al, com a de fi ni ção das
suas atri bu i ções, como se isso va les se para qual quer
acor do pos te ri or. Em re la ção ao Ban co Mun di al, não
vale. Cada fi nan ci a men to con ce di do pelo Ban co Mun -
di al ao Go ver no bra si le i ro tem que ser apro va do pelo
Se na do. 

Ago ra, em re la ção ao Fun do Mo ne tá rio Inter na -
ci o nal, não. Cons tru iu-se essa fi gu ra ju rí di ca de que o
as sen ti men to ori gi nal vale para sem pre e que, a par tir 
daí, qual quer ou tro fi nan ci a men to pode ser con ce di -
do pelo Fun do sem que haja ne ces si da de de apro va -
ção do Se na do.

Nós não nos con for ma mos com isso e va mos
con ti nu ar lu tan do, com to dos os me i os ju rí di cos e po -
lí ti cos que pos sa mos ter, para que os acor dos se jam
exa mi na dos e apro va dos pelo Se na do.

Mas o fato está con su ma do e foi di men si o na do
mi li me tri ca men te para le var o Go ver no, su pos ta men -
te sem no vas cri ses de pa ga men to e de sol vên cia, até 
o iní cio de 2003. A cri se foi adi a da até o novo Go ver -
no, quer di zer, esse Go ver no, com o novo acor do, pro -
te geu-se, nos cál cu los fe i tos pe las au to ri da des eco -
nô mi cas, de qual quer cri se de pa ga men to, por par te
do Bra sil, aos cre do res in ter na ci o na is. É cla ro que,
com isso, au men tou-se a dí vi da, re du zi ram-se as re -
ser vas bra si le i ras em mo e da in ter na ci o nal, en fim, jo -
gou-se o pro ble ma para mais adi an te. Jo gou-se a
bom ba para 2003, ga ran tin do-se o pa ga men to dos
com pro mis sos bra si le i ros du ran te a ges tão de Fer -
nan do Hen ri que Car do so, com isso com pro me ten -
do-se o Go ver no a au men tar ain da mais o su pe rá vit
pri má rio, o que sig ni fi ca au men ta rem-se os cor tes so -
bre as des pe sas go ver na men ta is, in clu si ve na área so -
ci al, por que sa be mos que é uma ba le la ne gar que os
cor tes a atin jam. Atin gem, Sr. Pre si den te, por vá ri os
me an dros ju rí di cos, na pró pria exe cu ção or ça men tá -
ria, no con tin gen ci a men to das do ta ções. Enfim, a
área so ci al tam bém é atin gi da.

O pro pó si to fun da men tal é dar con ti nu i da de e
apro fun da men to à po lí ti ca de com ba te à in fla ção pela 
via da der ru ba da da eco no mia, pela via da re ces são.



O ca mi nho que o Go ver no bra si le i ro e o Fun do Mo ne -
tá rio Inter na ci o nal co nhe cem, e que afir mam ser o
úni co, para com ba ter a in fla ção é pro vo car a re ces -
são, der ru bar a eco no mia, não de i xar que ela cres ça,
por que qual quer cres ci men to pode ame a çar a meta
in fla ci o ná ria, o que não pode acon te cer em hi pó te se
al gu ma. 

O re sul ta do é esse: o Bra sil es tag na do. O Mi nis -
tro Ma lan dis se que não, que o Bra sil está cres cen -
do, e que re sul ta dos pí fi os fo ram os dos Go ver nos
an te ri o res, mas que, no Go ver no Fer nan do Hen ri que, 
não. Mal S. Exª ti nha aca ba do de di zer isso, o IBGE
apre sen ta os nú me ros da eco no mia no se gun do tri -
mes tre des te ano, que mos tram um cres ci men to pra ti -
ca men te nulo, isto é, es ta mos, sim, es tag na dos, e ca -
mi nhan do para um cres ci men to ne ga ti vo, para uma
re du ção do PIB bra si le i ro, das ati vi da des da eco no -
mia na ci o nal, que fa tal men te acon te ce rão nos pró xi -
mos dois tri mes tres, em de cor rên cia não só da ele va -
ção dos ju ros, da fre a da nos gas tos e do au men to do
su pe rá vit pri má rio, como tam bém, ago ra, dos efe i tos
dos cor tes de ener gia, que ain da não se fi ze ram sen tir 
ple na men te na apu ra ção do se gun do tri mes tre – mas
que vão apa re cer com mu i ta for ça e subs tân cia nos
tri mes tres se guin tes.

Então, o qua dro é este: fato con su ma do, meta
in fla ci o ná ria cum pri da à cus ta da der ru ba da da eco -
no mia, à cus ta de um sa cri fí cio gi gan tes co e de um
au men to do pas si vo ex ter no ex tre ma men te pe ri go so,
que au men ta con si de ra vel men te a vul ne ra bi li da de da 
eco no mia na ci o nal, mas que é jo ga do para o Go ver no 
se guin te com a ma i or ir res pon sa bi li da de. 

Sr. Pre si den te, o Mi nis tro Pe dro Ma lan, por mu i -
tas ve zes, en fa ti zou a ques tão da res pon sa bi li da de
fis cal – a Lei da Res pon sa bi li da de Fis cal, a ati tu de da
res pon sa bi li da de fis cal, a vi tó ria da res pon sa bi li da de
fis cal apro va da pelo Con gres so Na ci o nal e tudo o
mais –, en tre tan to pra ti ca a ma i or ir res pon sa bi li da de
cam bi al, a ma i or ir res pon sa bi li da de so ci al, a ma i or ir -
res pon sa bi li da de ener gé ti ca, a ma i or ir res pon sa bi li -
da de na área da se gu ran ça pú bli ca, isto é, a res pon -
sa bi li da de é so men te fis cal. No mais, é a mais ab so lu -
ta ir res pon sa bi li da de, in clu si ve na ques tão cam bi al,
que foi re tar da da para ex plo dir no iní cio de 2003, por -
que to dos os cál cu los fo ram fe i tos mi li me tri ca men te
para isso. 

Sr. Pre si den te, a nos sa in dig na ção, bem como a 
po pu lar, vai cres cen do. O que está acon te cen do no
Pa ra ná, com os jo vens pro tes tan do con tra a ven da da 
em pre sa de ener gia elé tri ca, no fun do é fru to dis so, é
fru to da in dig na ção da Na ção bra si le i ra con tra esse

tipo de po lí ti ca. É a mes ma in dig na ção que mo veu os
ma ni fes tan tes de Gê no va e de Se at tle, quer di zer, é a
in dig na ção con tra a po lí ti ca ne o li be ral, que pa re ce
ser a úni ca al ter na ti va, como se não exis tis se ou tra.

O Mi nis tro Ma lan fala sem pre em nome da ciên -
cia e da ver da de, como se fos se o por ta dor da ver da -
de e da ver da de ci en tí fi ca. S. Exª pro cu ra des qua li fi -
car qual quer con tes ta ção às suas de ci sões di zen do
que os nos sos pro nun ci a men tos têm pro pó si tos po lí -
ti cos. É uma ten ta ti va de des qua li fi car qual quer crí ti -
ca. Como se o seu pro nun ci a men to não ti ves se pro -
pó si tos po lí ti cos, não ti ves se o pro pó si to de de fen der
po li ti ca men te o Go ver no atu al, que pra ti ca essa po lí ti -
ca eco nô mi ca de sas tro sa que vai le van do o País para 
o bu ra co, que pra ti ca essa ir res pon sa bi li da de gi gan -
tes ca de cri a ção de um pas si vo ex ter no que será
pago pe los pró xi mos Go ver nos.

Isso gera in dig na ção sim, Sr. Pre si den te. O que
pode es pe rar o Go ver no se não o cres ci men to de ma -
ni fes ta ções con tra esse tipo de po lí ti ca? De po is, os
cál cu los de S. Exª po dem dar er ra do, como acon te ceu 
fre qüen te men te: as ex por ta ções bra si le i ras po dem
não cres cer como eles ima gi nam – aliás, não vêm
cres cen do nada –, e a re ces são mun di al pode, ain da,
der ru bá-las; a cri se ar gen ti na pode, re al men te, ex plo -
dir, em bo ra eu não acre di te, pois acho que, na úl ti ma
hora, o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e o go ver no
ame ri ca no vão dar aju da a con ta-go tas, só para não
de i xar que o país en tre na in sol vên cia to tal e na ban -
car ro ta. Os in ves ti men tos es tran ge i ros já con tra í ram
enor me men te em com pa ra ção com os anos an te ri o -
res e com as ex pec ta ti vas do Go ver no, e po dem con -
tra ir mais ain da. Até um pro ble ma gra vís si mo, de na -
tu re za mun di al, pode ocor rer. Como to dos nós sa be -
mos, a si tu a ção eco nô mi ca e fi nan ce i ra do mun do
não está nada tran qüi li za do ra. 

Tudo isso pode ocor rer. E, mais uma vez, fa lha -
rem as pre vi sões do Go ver no para, ou tra vez, ir mos
ao Fun do Mo ne tá rio. Não, Sr. Pre si den te, isso não vai
ocor rer. Um novo acor do não ocor re rá! Se o Go ver no
ti ver que ir ao FMI e cor tar mais, cre io que a in dig na -
ção po pu lar vai le van tar-se e exi gir an te ci pa ção de
ele i ções. A Na ção bra si le i ra não vai ad mi tir ou tra ro -
da da, de fato con su ma do, des sa ir res pon sa bi li da de
que foi pra ti ca da por este Go ver no ago ra no seu fi nal.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com mu i ta aten ção e in te res se, o Se na dor de
Mi nas, José Alen car.



O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Emi nen te
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, é re al men te no tá vel a
ma ne i ra como V. Exª abor da não so men te este tema
li ga do à eco no mia bra si le i ra como tam bém de mons -
tra que tem cu i da do per ma nen te com as ques tões li -
ga das aos as pec tos so ci a is do País. Esta mos as sis -
tin do à ma i or trans fe rên cia de ren da de que se tem
no tí cia na His tó ria bra si le i ra ori un da do tra ba lho, da
pro du ção em be ne fí cio do sis te ma fi nan ce i ro in ter na -
ci o nal. Digo que é da His tó ria bra si le i ra. Re mon to à
era co lo ni al, épo ca em que hou ve um con fis co tri bu tá -
rio, de no mi na do Qu in to, que era um quin to do ouro
ex tra í do e de vi do à Co roa Por tu gue sa. Na que le tem -
po tal con fis co aca bou le van do à Incon fi dên cia Mi ne i -
ra, e o nos so pro to már tir da Inde pen dên cia foi es -
quar te ja do, sa cri fi can do-se em de fe sa da eco no mia
bra si le i ra. Mas o Qu in to ou a Der ra ma sig ni fi cou mu i to 
me nos do que aqui lo que es ta mos ven do hoje. Só
que hoje a for ma não é tri bu tá ria por ra zões ób vi as: o 
Bra sil não é mais co lô nia de Por tu gal. Infe liz men te, no 
en tan to, o Bra sil con ti nua co lô nia, e co lô nia do sis te -
ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal para o qual se trans fe re a
ren da da pro du ção bra si le i ra como nun ca se viu an -
tes. V. Exª fa lou em pas si vo ex ter no lí qui do. O pas si vo
ex ter no lí qui do, hoje, mon ta a mais ou me nos US$400 
bi lhões. Con si de ran do que o nos so PIB gira em tor no
de US$500 bi lhões, o pas si vo ex ter no lí qui do hoje é
qua se 80% do PIB. So bre esse pas si vo ex ter no lí qui -
do pesa, em mé dia, 15% de com pro me ti men to de re -
mes sas, de di vi sas, par te como ju ros e par te como di -
vi den dos. Veja que 15% de 80% é igual a 12% do PIB.
O Qu in to re pre sen ta va 20% do ouro. O ouro, ob vi a -
men te, é uma par ce la pre pon de ran te do PIB, mas
não é o PIB. Pro va vel men te, aque les 20% so bre o
ouro re pre sen tas sem co i sa pa re ci da com 4% ou 5%
do PIB da épo ca. Pois bem: hoje são 12% do PIB. Por -
tan to, esse per cen tu al é três ve zes su pe ri or àque le
que le vou Ti ra den tes – e ele foi sa cri fi ca do por isso – a
or ga ni zar a Con ju ra ção Mi ne i ra. Veja V. Exª que o qua -
dro se agra vou mu i to, por que os ho mens que ad mi -
nis tram a Fa zen da Na ci o nal não le va ram em con si de -
ra ção que o tra ba lho de les deve ser sem pre con si de -
ra do meio. O fim é sem pre so ci al, por que o fim é o ho -
mem. E se o País pa rar de cres cer, ele não vai po der
pa gar a sua dí vi da ama nhã. Por en quan to, ain da es ta -
mos em con di ções de re ce ber esse ali men to pe rió di -
co, ori en ta do e li de ra do pelo FMI. Esse ali men to, de
vez em quan do, é ofe re ci do aos pa í ses que ain da
pos su em mu i ta car ne para ser co mi da pelo sis te ma fi -
nan ce i ro in ter na ci o nal. No mo men to em que essa
car ne se es cas se ar, se re mos re le ga dos. Mas não sei

bem se o pior é con ti nu ar mos re ce ben do essa ali -
men ta ção pe rió di ca ou ser mos re le ga dos. Sin ce ra -
men te não sei o que se ria pior. O que sei é que não
po de mos fi car de bra ços cru za dos as sis tin do ao cres -
ci men to dos ín di ces de de sem pre go, por que nada é
mais cru el. O Bra sil foi con si de ra do a ver da de i ra ter ra
pro me ti da para onde vi nham os ita li a nos, os ale mães, 
os ja po ne ses, en fim, to dos os po vos, prin ci pal men te
os por tu gue ses, que que ri am cres cer co nos co. Hoje
es ta mos ven do jo vens do meu Esta do, de Go ver na -
dor Va la da res, jo vens de Ca ra tin ga, de Ubá, de Mu ri aé,
de Le o pol di na, de Ca ta gua ses de man dan do ou tros
pa í ses como os Esta dos Uni dos da Amé ri ca, para
onde vão e in gres sam até de for ma clan des ti na, cor -
ren do ris cos. Por quê? Por que não há opor tu ni da de
de tra ba lho em um País de 8,5 mi lhões de qui lô me -
tros qua dra dos, de ter ra fér til, de sub so lo rico e até
des co nhe ci do, de cli ma pri vi le gi a do, de povo bom,
tra ba lha dor, pa ca to, or de i ro, in te li gen te, ver sá til. Meu
Deus do céu! Será que va mos con ti nu ar de bra ços
cru za dos, fa zen do de con ta que es ta mos ad mi nis -
tran do bem a nos sa eco no mia? Isso não pode con ti -
nu ar. Daí a ra zão pela qual pre ci sa mos que haja mu -
dan ças fi lo só fi cas na Admi nis tra ção Pú bli ca do nos so 
País. E isso va mos ob ter por meio da de mo cra cia, nas 
ur nas, no voto. Pre ci sa mos vol tar a en ca rar o nos so
com pro mis so com a bra si li da de, com o sen ti men to
na ci o nal, vol tar a en ca rar o nos so com pro mis so com
o so ci al – por que o fim é o ho mem, o fim é o bem co -
mum –, vol tar a pra ti car, com ab so lu ta in tran si gên cia,
a pro bi da de, no tra to da co i sa pú bli ca. É para esse tri -
pé que pre ci sa mos con du zir a vida po lí ti ca bra si le i ra.
É por isto, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que tra go a
mi nha pa la vra de con gra tu la ção: pela for ma com que
sem pre V. Exª en ca ra tais pro ble mas, com lu ci dez,
com sua in te li gên cia e prin ci pal men te com o com pro -
mis so so ci al, ine ren te à per so na li da de de V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Obri ga do, Se na dor José Alen car. O apar te de V. Exª
foi lu mi no so, an to ló gi co. O apar te de V. Exª, se gu ra -
men te, va leu mais do que o meu dis cur so, por que
trou xe à nos sa con si de ra ção fa tos pas sa dos que têm
ana lo gia com o pro ces so que está ocor ren do hoje.
Evi den te men te que essa dre na gem, essa suc ção de
re cur sos tem toda a ana lo gia com a im po si ção do
Qu in to, do im pos to so bre o ouro que a Co roa Por tu -
gue sa pra ti ca va no pas sa do e que aca bou pro du zin -
do a in con for mi da de ab so lu ta e a re be lião po pu lar. Ti -
ra den tes foi sa cri fi ca do, mas seu pro je to de in de pen -
dên cia ul tra pas sou o seu sa cri fí cio e aca bou vi ran do
re a li da de. Esta in con for mi da de que es ta mos ob ser -



van do atu al men te, que o Go ver no e o sis te ma fi nan -
ce i ro mun di al não que rem ver, exis te, está la ten te e
vai cres cen do jun to com o pas si vo, que está sem pre a 
cres cer e que foi mu i to bem di men si o na do por V. Exª.
A qual quer fi nan ci a men to novo que en tre ou a qual -
quer ven da de em pre sa nos sa ao ca pi tal es tran ge i ro,
o pas si vo cres ce. Cres ce e é em pur ra do para a fren te
de uma for ma tal que sua re so lu ção de vi a bi li da de
será mu i to di fí cil.

Con fi a mos, em pri me i ro lu gar, no es pí ri to de
jus ti ça do povo bra si le i ro, no es pí ri to de dig ni da de e
de in te gri da de e no es pí ri to de pre ser va ção da so be -
ra nia. O Bra sil, se gu ra men te, irá re be lar-se con tra
isso. Tal vez se ja mos o úni co País em con di ções de
fazê-lo de uma for ma sob a qual se pos sa con du zir,
com vi a bi li da de, a um pro ces so que le va rá à al te ra -
ção das re gras do sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal.

Estou ab so lu ta men te cer to. Essa ati tu de ir res -
pon sá vel do Go ver no atu al, de em pur rar com a bar ri -
ga e de jo gar a bom ba para ex plo dir no iní cio do go -
ver no se guin te, terá como con se qüên cia a ati tu de de
con tes tar e de en fren tar, por meio de ne go ci a ções du -
ras, ne go ci a ções para as qua is o Bra sil tem com pe -
tên cia – já de mons trou que tem ex tre ma com pe tên cia 
em ne go ci a ção in ter na ci o nal e vai exer ci tá-la se gu ra -
men te a par tir do pró xi mo go ver no –, as de ci sões e
me di das que es tão sen do to ma das da ma ne i ra mais
ir res pon sá vel.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Já
es tou en cer ran do, Sr. Pre si den te. Ouço o apar te do
Se na dor Edu ar do Su plicy e, em se gui da, en cer ra rei.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª cha ma a aten ção do
povo bra si le i ro para a ma ne i ra dis tor ci da com que o
Mi nis tro Pe dro Ma lan di ag nos ti cou nos sos pro ble mas 
e afir mou que es tá va mos cres cen do em ní vel sa tis fa -
tó rio. O pró prio IBGE, on tem, re ve lou que as ta xas de
cres ci men to es tão mu i to aquém da po ten ci a li da de.
V. Exª cha ma a aten ção cor re ta men te para o fato de
que se ria pró prio que hou ves se uma po lí ti ca eco nô -
mi ca res pon sá vel para man ter os pre ços es tá ve is,
sem que fos se ne ces sá rio fa zer uso da re ces são e de
um nú me ro tão gran de de pes so as de sem pre ga das.
Tam bém cha mo a aten ção para aqui lo que pa re ce ser 
uma dis tor ção, na vi são do que seja res pon sa bi li da de 
fis cal e, ao mes mo tem po, do pon to de vis ta so ci al.
Nes se sen ti do, cha mo a aten ção para algo es tra nho.
Per gun tei aos Mi nis tros Pe dro Ma lan e Mar tus Ta va res 
e ao Pre si den te do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga, se

po de ri am dar uma es ti ma ti va do vo lu me de ju ros pa -
gos pelo se tor pú bli co da União, dos Esta dos e dos
mu ni cí pi os, so ma dos, uma vez que, pe las con tas na -
ci o na is de 1999, essa soma ha via sido de R$86 bi -
lhões. Eles dis se ram que não sa bi am res pon der pron -
ta men te. Hoje, se gun do o jor nal Fo lha de S.Pa u lo, o
Mi nis té rio do Pla ne ja men to di vul gou as des pe sas
pre vis tas de ju ros em 2000 e 2001. Aler ta o jor nal que
as des pe sas com ju ros é a se gun da ma i or no pró prio
pe río do Fer nan do Hen ri que Car do so para o ano
2001. Eu gos ta ria que os Mi nis tros nos des sem uma
in for ma ção pre ci sa não ape nas so bre esse mon tan te, 
mas so bre um ou tro as pec to so bre o qual per gun tei
aos Mi nis tros Pe dro Ma lan e Mar tus Ta va res e ao Pre -
si den te Armí nio Fra ga não sou be ram de pron to res -
pon der. É o se guin te: quan tas são as pes so as que re -
ce bem os ju ros pa gos tan to da dí vi da in ter na quan to
da dí vi da ex ter na bra si le i ra? Por que, a cer ta al tu ra de
sua ex po si ção, o Mi nis tro Pe dro Ma lan men ci o nou
que pre ci sa ría mos ter res pon sa bi li da de com res pe i to
aos gas tos e à quan ti da de de pes so as be ne fi ci a das
por aque les gas tos e, na me di da em que os ju ros pa -
gos cor res pon dem, hoje, ao se gun do ma i or item de
des pe sa pago pelo se tor pú bli co bra si le i ro, se não
pró xi mo do pri me i ro, como ocor reu em 1999, se ria
pró prio – e am bos dis se ram que se tra ta de um nú me -
ro re le van te que pre ci sa vam sa ber. Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, con di zen te com a re fle xão de V. Exª, eu
gos ta ria de for mu lar um re que ri men to de in for ma ções 
– quem sabe V. Exª pos sa ela bo rá-lo co mi go – para
que os Mi nis tros nos in for mem com pre ci são: quan tas 
são as pes so as ju rí di cas e fí si cas no Bra sil e no ex te -
ri or. Peço que eles fa çam a es ti ma ti va cor re ta dos que 
re ce bem di re ta e in di re ta men te e nos in for mem para
que te nha mos cons ciên cia dis so. Esse mon tan te de
ju ros é pago para quan tas pes so as? Meus cum pri -
men tos a V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, va mos fazê-lo jun tos. É evi -
den te que o Ban co Cen tral tem con di ções, se não de
nos for ne cer exa ta men te esse mon tan te, mas com
uma es ti ma ti va bas tan te apro xi ma da. Po de re mos ob -
ter isso, e va mos in sis tir nes se pon to, por que um dos
ar gu men tos que têm sido usa dos é o se guin te: ”Por -
que os be ne fi ciá ri os dos ju ros não são os ban cos, são 
os to ma do res, e os to ma do res são em gran de nú me -
ro“. Mas que gran de nú me ro? Du vi do des se gran de
nú me ro. Estou com V. Exª, acre di to que esse nú me ro
é pe que no em ter mos re la ti vos. Te mos que obri gar o
Go ver no a nos dar essa in for ma ção, por que há ele -
men tos para nos in for ma rem.



Agra de ço a V. Exª pelo apar te.
Vou en cer rar, Sr. Pre si den te. O Se na dor Edu ar -

do Su plicy lem brou, o Mi nis tro quis res pon der ao Se -
na dor Ade mir Andra de, que de cla rou que os re sul ta dos
eram pí fi os, e S. Exª quis di zer que não eram pí fi os, que
eram do pas sa do. Mas o IBGE, dois dias de po is, des -
men te a res pos ta do Mi nis tro Pe dro Ma lan ao Se na -
dor Ade mir Andra de, mos tran do a re a li da de do País.

Agra de ço aten ção de to dos e de V. Exª, Sr. Pre -
si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, o Sr. Ma u ro Mi ran da, de i xa a ca de i -
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Mo re i ra Men des.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a 
pa la vra pela Li de ran ça do PSB, por cin co mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – 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, no mo men to opor tu no.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço para
usar da pa la vra como Lí der, pelo PFL, de vi da men te
au to ri za do pelo Se na dor Hugo Na po leão, por dois mi -
nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tam -
bém peço a pa la vra como Lí der, pelo PMDB, no mo -
men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Pror -
ro go a Hora do Expe di en te, por quin ze mi nu tos, para
aten der as ins cri ções, na se guin te or dem: Se na do res

Ade mir Andra de, Ro meu Tuma, Ney Su as su na e, em
se gui da, os Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Ro ber to Re -
quião e Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Tem a
pa la vra, pela or dem, o Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Fui, se não o pri me i -
ro, o se gun do a me ins cre ver para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Pedi a
pa la vra pela Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, as Li de ran ças têm pre fe rên cia
so bre os de ma is.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ah! é o gol pe da Li de ran ça. Sim, como não?!

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Com a 
pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como

Lí der, para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora -
dor.)  Sr. Pre si den te, de se jo que o no bre Se na dor Ro -
ber to Re quião tor ne-se Lí der ime di a ta men te, e o PSB 
está de por tas aber tas para S. Exª.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa la rei
mu i to ra pi da men te, mas que ro aler tar esta Casa e o
Bra sil para uma nova e pos sí vel cri se que está sen do
cri a da pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. É a 
cri se no sa ne a men to bá si co.

Hoje vi ve mos a cri se ener gé ti ca pela im pre vi -
dên cia do Go ver no, que de i xou de in ves tir para cum -
prir seus com pro mis sos com a dí vi da ex ter na bra si le i -
ra, que ti rou di nhe i ro do povo para pa gar os ju ros des -
sa dí vi da mons tru o sa. E, com a di mi nu i ção dos in ves -
ti men tos, o Bra sil en con tra-se em ex tre ma di fi cul da de 
no se tor pro du ti vo e na ge ra ção de em pre go, em fun -
ção de ser obri ga do a re du zir o con su mo de ener gia.
O País não tem mais como ofer tar ener gia ao se tor
pro du ti vo e às fa mí li as de ma ne i ra ge ral, pre ju di can -
do o pró prio de sen vol vi men to na ci o nal.

Para pi o rar a si tu a ção, Sr. Pre si den te, o pro ble -
ma que se avi zi nha é mais gra ve ain da do que a cri se
de ener gia. Tra ta-se da cri se no se tor de sa ne a men to, 
pela fal ta de in ves ti men tos na cons tru ção de es go tos
e na dis tri bu i ção de água po tá vel, acar re tan do ris cos
à sa ú de e au men tan do o ín di ce de mor ta li da de in fan -
til. Por isso, do pon to de vis ta da sa ú de pú bli ca, é mais 
gra ve do que a cri se ener gé ti ca que es ta mos vi ven do.



E cha mo a aten ção para um fato, Sr. Pre si den te,
tra ta do com mais de ta lhes num pro nun ci a men to que
já en tre guei à Mesa para ser dado como lido: ao lon go 
dos seis anos do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so, os re cur sos des ti na dos ao se tor de sa ne a men to
bá si co têm di mi nu í do a cada ano. Só para se ter uma
idéia, no úl ti mo ano, os re cur sos es ti pu la dos para o
sa ne a men to fo ram da or dem de R$260 mi lhões, va lor 
ab so lu ta men te in sig ni fi can te. Des se to tal, fo ram li be -
ra dos ape nas R$128,5 mi lhões. Ape sar de o su pe rá -
vit pri má rio já ter atin gi do R$30 bi lhões até 30 de ju -
nho des te ano, até ago ra o Go ver no li be rou ape nas
0,03% do que está no Orça men to de 2001 para o sa -
ne a men to bá si co, ou seja, o Go ver no li be rou me nos
de 1% do pre vis to no Orça men to! Isso po de rá acar re -
tar uma cri se de ex tre ma gra vi da de, Sr. Pre si den te.

Estou cha man do a aten ção para isso e pre ten do 
vir à tri bu na para dis cu tir, por um pe río do mais lon go,
a ma ni fes ta ção do Mi nis tro Ma lan di an te das nos sas
ar gu men ta ções e di an te dos da dos apre sen ta dos
quan do o ar güi mos so bre o acor do com o Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal e so bre a for ma como S. Exª pre -
ten de cons tru ir um mi la gre para pa gar essa dí vi da. Na 
ver da de, não exis te mi la gre, e S. Exª não vai pa gar,
mas, sim, afun dar o País, da for ma como está atu an -
do. Pre ten do dis cu tir mais pro fun da men te esse tema,
já que na Co mis são hou ve ape nas cin co mi nu tos para 
in da ga ção e mais dois mi nu tos para ré pli ca, o que é
mu i to pou co.

Di an te do ex pos to, de i xo esse aler ta à Casa so -
bre a pos si bi li da de de cri se no sa ne a men to bá si co
bra si le i ro e na dis tri bu i ção de água po tá vel às po pu la -
ções do nos so País, o que con si de ro mu i to mais gra -
ve do que a cri se ener gé ti ca atu al.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO:

DO SENADOR ADEMIR ANDRADE (PSB – PA)
(No Ple ná rio do Se na do, de  de 2001)

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res, a
im pre vi dên cia e a in com pe tên cia do Go ver no Fe de ral que nos
trou xe ram a cri se do for ne ci men to de ener gia elé tri ca, pela qual
es ta mos atu al men te pas san do, ser vem de aler ta para o que pode 
vir a ocor rer tam bém em ou tros se to res. E o caso, sem qual quer
som bra de dú vi da, de um se tor pri mor di al para a sa ú de da po pu -
la ção bra si le i ra: o sa ne a men to; in clu í dos, sob esse tí tu lo, tan to a
água quan to o es go to.

O pa ra le lo aqui é le gí ti mo e se im põe pela for ça dos fa tos.
No se tor de sa ne a men to, a exem plo do se tor de ener gia elé tri ca,

os in ves ti men tos pú bli cos es tag na ram-se em fun ção, pri me i ro, de 
uma men ta li da de de con ta dor que aco me te o Go ver no do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, ob ce ca do por ob ten ção de
su pe rá vit nas con tas pú bli cas exi gi das nos acor dos como o FMI e 
pou co aten to para as ne ces si da des re a is da po pu la ção bra si le i ra
e, se gun do, de uma an si o sa es pe ra por um pro ces so de pri va ti -
za ção que está em per ra do por di fi cul da des po lí ti cas e por fal ta de 
con sen so, na so ci e da de, so bre sua con ve niên cia. Enquan to isso,
os ser vi ços já ins ta la dos de água e de es go to vão se de te ri o ran do, 
e não se in ves te na ex pan são dos ser vi ços. E, en tão, anun ci an do
ser cada vez mais pró xi mo um co lap so no for ne ci men to dos ser -
vi ços de sa ne a men to, a bom ba-re ló gio de mais uma cri se vai fa -
zen do sua con ta gem re gres si va.

Se ve ri fi car mos a exe cu ção or ça men tá ria do ano de 2000,
fica mais cla ro com pre en der o que es tou afir man do. Além de in -
sig ni fi can te o vo lu me de re cur sos des ti na dos para a fun ção sa ne -
a men to, algo em tor no de R$260 mi lhões de re a is, fo ram efe ti va -
men te apli ca dos me nos da me ta de da qui lo que foi or ça do. Para
ser exa to, o go ver no gas tou ape nas R$128,5 mi lhões. Em re la ção 
ao au to ri za do para este ano, até o dia 8 de agos to, fo ram apli ca -
dos em sa ne a men to ape nas 0,03% do pre vis to, ou seja, pra ti ca -
men te nada.

Infe liz men te as con se qüên ci as de uma cri se, de um co lap -
so no for ne ci men to de ser vi ços de sa ne a men to são, do pon to de
vis ta da po pu la ção mais po bre, mu i to mais gra ves do que no
caso da ener gia elé tri ca. Pois sabe-se que, quan do a po pu la ção
dis põe de água e de es go to tra ta do, a ocor rên cia de do en ças é
mu i to me nor. A mor ta li da de in fan til, por exem plo, está di re ta men -
te re la ci o na da com sa ne a men to bá si co. Por tan to, o co lap so do
sis te ma de sa ne a men to tra rá do en ça e mor te e atin gi rá em che io
a po pu la ção po bre, em es pe ci al a que mora nas pe ri fe ri as das ci -
da des, e não ape nas es cu ri dão e que da na pro du ção, como no
caso da cri se de ener gia elé tri ca.

Se nhor Pre si den tes, Se nho ras e Se nho res Se na do res,
con si de ro imen sa men te equi vo ca do o mo de lo que o Go ver no Fe -
de ral pre pa ra para a pri va ti za ção do se tor de sa ne a men to. Não
cre io que a ini ci a ti va pri va da, vol ta da para a ma xi mi za ção do lu -
cro, con si ga ace le rar a co ber tu ra dos ser vi ços de sa ne a men to no 
País, nem que te nha al gum in te res se nis so. Diz-se, er ra da men te
ou, pelo me nos, par ci al men te de for ma er ra da, que o Esta do tem
sido in com pe ten te para pro mo ver a uni ver sa li za ção dos ser vi ços.
Isso é par ci al men te ver da de i ro ou, o que é di zer o mes mo, é par -
ci al men te fal so. Pois ve ja mos. No Bra sil, 91% da po pu la ção têm
aces so a água tra ta da. Esta mos, por tan to, pró xi mos à uni ver sa li -
za ção do ser vi ço. Não res ta dú vi da, po rém, que essa per cen ta -
gem es con de gran des di fe ren ças en tre as re giões bra si le i ras e a
re gião Nor te, onde si tua o Esta do que re pre sen to, que é uma das 
mais pre ju di ca das. Mas, de qual quer for ma, to me mos o dado
como vá li do. O pro ble ma é quan do ana li sa mos os da dos so bre
es go to. Os da dos são os se guin tes: 53% da po pu la ção bra si le i ra
têm aces so a co le ta de es go to e so men te 13%, a tra ta men to de
es go to. Con ve nha mos: e mu i to pou co; são ín di ces ba i xís si mos.

Des tar te, po de ría mos afir mar, com a res sal va que já fiz
quan to às de si gual da des re gi o na is, que o Esta do tem sido com -
pe ten te para re sol ver o pro ble ma da água, mas in com pe ten te em
re la ção ao es go to.

Re pi to que não vejo como o se tor pri va do pos sa uni ver -
sa li zar o ser vi ço de es go ta men to sa ni tá rio. Como sa be mos, o
em pre en di men to vol ta do para o lu cro in ves te so men te nas áre as
mais ri cas e mais pró xi mas do sis te ma já ins ta la do. São es sas



que dão lu cro. As lo ca li da des po bres ou dis tan tes fi ca rão ain da
mais aban do na das.

Argu men ta-se que o mo de lo re gu la tó rio das agên ci as re -
sol ve ria essa apa ren te con tra di ção, uma vez que a con ces são
dos ser vi ços de sa ne a men to se ri am re a li za das sem ônus, mas
com o com pro mis so de uni ver sa li za ção do sis te ma. Pen so ser
gran de in ge nu i da de acre di tar nis so. Pois as agên ci as, como po -
de mos ates tar pe las que já exis tem em ou tros se to res, são al ta -
men te per meá ve is aos in te res ses das em pre sas que su pos ta -
men te de vem re gu lar. Mais cedo ou mais tar de, aca bam por pre -
va le cer os in te res ses e as de man das das em pre sas pri va das.
São uma es pé cie as sim de Ban co Cen tral, mais vol ta do para sa -
tis fa zer os in te res ses do mer ca do fi nan ce i ro do que para os do
povo bra si le i ro.

Acre di to, sim, na re to ma da dos in ves ti men tos pú bli cos no
se tor de sa ne a men to! De fen do a re je i ção pelo Con gres so da pro -
pos ta do Go ver no que quer pri va ti zar o se tor de sa ne a men to e
en tre gá-lo a gran des mul ti na ci o na is, in clu si ve para hon rar me mo -
ran do as si na do com o FMI, em mar ço de 1999 e pro va vel men te
ra ti fi ca da ago ra em 2001, numa cla ra de mons tra ção da fa ci li da de 
com que se hi po te ca nos sa so be ra nia!

O sa ne a men to deve ser po lí ti ca pú bli ca re a li za da pelo Po -
der Pú bli co, cuja mo ti va ção deve ser a me lho ria das con di ções de 
vida do povo bra si le i ro, e não um ne gó cio lu cra ti vo para en cher o
bol so de meia dú zia de gran des ca pi ta lis tas in ter na ci o na is!

Era o que ti nha a di zer. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Mo re i ra Men des, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 
Edi son Lo bão, Pre si den te Inte ri no.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
gos ta ria de fa zer um ape lo aos Lí de res dos de ma is
Par ti dos para que o Se na dor Ro ber to Re quião pos sa
usar da pa la vra, em vir tu de da gra vi da de dos fa tos
que es tão ocor ren do nes te ins tan te na Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do do Pa ra ná.

Nós, do Par ti do dos Tra ba lha do res, es ta mos ex -
tre ma men te pre o cu pa dos com as agres sões vi o len -
tas con tra Par la men ta res ocor ri das na que la Assem -
bléia. Cre io ser ne ces sá rio que o Con gres so Na ci o nal 
de sig ne uma co mis são de Se na do res que, jun ta men -
te com os do Pa ra ná, pos sa ga ran tir os di re i tos cons ti -
tu ci o na is da que les Par la men ta res. Tal vez deva ser
fe i to um ape lo nes te sen ti do ao Pre si den te do Con -
gres so Na ci o nal.

Por tan to, dada a re le vân cia do as sun to e ten do
em vis ta que os Se na do res Ro ber to Re quião e
Osmar Dias es tão bem a par dos fa tos, pe di ria aos
de ma is Lí de res que des sem pre fe rên cia às pa la vras

do Se na dor Ro ber to Re quião, para que S. Exª ex pu -
ses se, com pre ci são, a gra vi da de do que está ocor -
ren do nes te ins tan te na Assem bléia Le gis la ti va do
Pa ra ná.

É a ques tão de or dem que for mu lo.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª,

em ri gor, não for mu la ne nhu ma ques tão de or dem. O
Se na dor Ro ber to Re quião está ins cri to para uma bre -
ve co mu ni ca ção e, no mo men to pró prio, S. Exª será
aten di do. E os Lí de res ou vi ram o ape lo de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu Tuma, como
Lí der do PFL, por cin co mi nu tos.

O SR. ROMEU TUMA (PFL  SP) – Sr. Pre si den -
te, se V. Exª qui ser dar a pa la vra ao Se na dor Ro ber to
Re quião, eu aguar do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Fale V. Exª
como Lí der, Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL  SP. Como Lí der,
para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, pre li mi nar men te que ria cum pri men tar
V. Exª pe las re u niões que tem fe i to com os Pre si den -
tes das Co mis sões e com as Li de ran ças. Ante on tem,
o Se na dor Ber nar do Ca bral – a quem cum pri men to
pelo dis cur so , usan do da tri bu na, teve a opor tu ni da -
de de mos trar a qua li da de dos mem bros des te Se na -
do, mas não ob te ve ne nhu ma re per cus são na im pren -
sa. Des sa for ma, faço um ape lo para que pos sa mos
mos trar à im pren sa a qua li da de dos tra ba lhos que
têm sido fe i tos por esta Casa em ser vi ço da so ci e da -
de bra si le i ra e da Pá tria.

Con tu do, o as sun to que de se jo tra tar aqui  com
a de vi da au to ri za ção do Se na dor Hugo Na po leão, a
quem co mu ni quei o fato  re fe re-se ao De pu ta do Jair
Bol so na ro, que es tra nha men te tem fe i to ata ques pes -
so a is e in de vi dos à mi nha vida pú bli ca. Re je i to, com
toda a ve e mên cia, as pa la vras que S. Exª tem usa do
para de ne grir a mi nha ima gem, por ter sido eu de sig -
na do Re la tor da me di da pro vi só ria que re gu la men ta
os ven ci men tos dos mi li ta res.

Algu mas in for ma ções ir re a is têm sido pas sa das 
àque les que de ram pra ti ca men te a sua vida à ser vi ço
da Pá tria, exer cen do uma pro fis são di fí cil, sen do de -
sig na dos para di ver sas mis sões e so fren do des lo ca -
men tos cu jas con se qüên ci as são so fri das pe las suas
fa mí li as. Por isso, es ses bra si le i ros não me re cem re -
ce ber in for ma ções que não se jam re a is.

Diz ago ra o De pu ta do Jair Bol so na ro, em ple ná -
rio da Câ ma ra, que te nho re ce bi do e-ma ils dos mi li ta -
res con ten do pon de ra ções so bre al guns dos ar ti gos
da me di da pro vi só ria que pre ju di cam os que es tão na



imi nên cia de pas sar para a re ser va ou mes mo para
os que já es tão na re ser va re mu ne ra da. Abso lu ta -
men te, nun ca res pon di a um e-mail nos ter mos em
que S. Exª dis se, ou seja, de que os che fes mi li ta res
es ta ri am sa tis fe i tos com a me di da pro vi só ria e, por -
tan to, não ha ve ria o que re cla mar. Não é ver da de!
Essas in for ma ções são dis tor ci das e não cor res pon -
dem à re a li da de. Faço um ape lo a es ses mi li ta res da
re ser va para que pro cu rem con ver sar co mi go.

Sr. Pre si den te, que ro es cla re cer que essa me di -
da pro vi só ria tem mil emen das. E a Mesa já me in for -
mou, como tam bém as as ses so ri as, que qual quer
emen da em me di da pro vi só ria ou pro je to de lei de ini -
ci a ti va de par la men tar não pode cri ar ou au men tar
des pe sa. Então, es sas emen das têm que ser ne go ci -
a das com a área eco nô mi ca do Go ver no. E é o que
es tou fa zen do. Tive duas re u niões com a área eco nô -
mi ca – numa das qua is es ta va pre sen te o Mi nis tro da
De fe sa, que tam bém foi agre di do pelo De pu ta do –
para ten tar mo di fi car dois ou três as pec tos que con si -
de ro im por tan tís si mos, e o Mi nis tro da De fe sa tam -
bém foi agre di do quan do es te ve pre sen te.

Cre io que há uma dose de in jus ti ça nas me di das 
que es tão sen do to ma das, mas isso pode ser cor ri gi -
do. Te nho con ver sa do com che fes mi li ta res. Não é
ver da de que eles es tão in di fe ren tes. Há uma an gús tia 
pro fun da, mas, como a dis ci pli na é pre pon de ran te na
área mi li tar – pela qual te nho res pe i to e amor, pois fui
ofi ci al da Re ser va; te nho or gu lho de ser co e ren te com 
os ser vi ços que o Exér ci to tem pres ta do à Pá tria –,
não pos so ace i tar as agres sões gra tu i tas des se ho -
mem, que, como mi li tar, de ve ria res pe i tar a hi e rar -
quia, sem per der a in de pen dên cia de par la men tar.
Mas a in de pen dên cia de par la men tar não lhe dá o
aval de agre dir as pes so as com pro nun ci a men tos in -
de vi dos e fal sos.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ro meu Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª, 
Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se rei rá pi -
do, por que sei que o tem po é da Li de ran ça. V. Exª fala
como Lí der, por tan to da res pon sa bi li da de de um Par -
ti do, mas co nhe ço V. Exª há mais de vin te anos e não
pos so ou vir ca la do as agres sões que está re ce ben do
de um ci da dão que de ve ria ter o com por ta men to de
um par la men tar, so bre tu do por per ten cer à ou tra
Casa do Con gres so Na ci o nal. Qu e ro que V. Exª re ce -
ba a mi nha so li da ri e da de. O re pú dio que V. Exª está a
re gis trar me re ce ser de vi da men te ava li za do por to dos 

nós. V. Exª tem sido aqui um guar dião da ci da da nia,
por isso não me re ce in sul tos des sa na tu re za.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obri ga do,
Se na dor Ber nar do Ca bral. V. Exª, como re la tor da
Cons ti tu i ção e seu co nhe ce dor pro fun do, sabe que o
que es tou fa lan do re pre sen ta a ver da de. Sem pre res -
pe i tei qual quer ci da dão, até os pre sos que fi ca ram
sob mi nha cus tó dia. Ja ma is fal ta ria com o res pe i to a
um De pu ta do ele i to pela von ta de po pu lar. Ago ra, exi jo 
que S. Exª me res pe i te tam bém. Não pos so ad mi tir,
em nome da re pre sen ta ção do Se na do de que faço
par te, que S. Exª ve nha a agre dir in de vi da men te qual -
quer mem bro des ta Casa

O Se na dor Fe de ral já está so fren do de ma is,
para re ce ber de mem bros da ou tra Casa qual quer
tipo de agres são in de vi da.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª, 
Se na dor Ney Su as su na. 

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Ro meu Tuma, gos ta ria de me so li da ri zar com V. Exª e
di zer que faço mi nhas as pa la vras do no bre Se na dor
Ber nar do Ca bral. Re al men te, não só V. Exª, como
tam bém esta Casa me re cem res pe i to. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ro -
meu Tuma, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª, 
Se na dor Lind berg Cury. 

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Estou re al -
men te sur pre so com essa de nún cia, prin ci pal men te
por se tra tar de um ata que a uma pes soa res pe i ta da
em todo o Bra sil por sua se ri e da de. O País in te i ro co -
nhe ce o po si ci o na men to sé rio de V. Exª, tem res pe i to
por sua ati tu de po lí ti ca e vem de mons tran do isso ao
lon go do tem po. Acre di to que a ir res pon sa bi li da de
pre va le ce nes se pro nun ci a men to do De pu ta do, que é
co nhe ci do por es sas agres sões. S. Exª faz cres cer a
sua car re i ra, prin ci pal men te com base em agres sões
e de nún ci as, na ma i o ria das ve zes, va zi as. E, ago ra,
atin ge uma pes soa por quem te mos o ma i or res pe i to.
Qu e ro so li da ri zar-me com os Se na do res que me an -
te ce de ram, prin ci pal men te com o Se na dor Ber nar do
Ca bral, e dar meu apo io in te gral a V. Exª. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Ro meu Tuma, V. Exª me per mi te um apar te?



O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª, 
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Ro meu Tuma, como co le ga de Par ti do e com pa -
nhe i ro de Se na do, co nhe ce dor do seu com por ta men -
to e do seu pas sa do, que ro so li da ri zar-me com V. Exª,
nes te mo men to em que é in jus ta men te agre di do.
Como bem dis se o Se na dor Lind berg Cury, o De pu -
ta do que o agri de já está ”man ja do“: é con tu maz nes -
se ata que à hon ra das pes so as, sem pre o cu pa ção de
bus car a ver da de. Por tan to, em bo ra V. Exª te nha ra -
zão de es tar in dig na do, as agres sões, par tin do do re -
fe ri do De pu ta do, com cer te za, não atin gem a hon ra
de V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, para en cer rar, faço um ape lo a esse De pu ta do.
Ao fa zer um tra ba lho de le té rio, agre din do os che fes
mi li ta res, pre ju di ca a pos si bi li da de de ne go ci a ção,
por que pro mo ve a re vol ta e in dig na ção dos che fes mi -
li ta res, que es tão pre o cu pa dos em re sol ver esse pro -
ble ma. Não há in di fe ren ça. É ab so lu ta men te fal sa a
no tí cia que S. Exª ten ta pas sar para aque les mi li ta -
res, que têm es pe ran ça de ver re sol vi dos os seus
pro ble mas. 

Esta mos ca mi nhan do. Te nho tido o apo io do
meu Par ti do e faço um ape lo ao Go ver no, para que re -
ve ja a me di da pro vi só ria, a fim de cor ri gir, den tro das
pos si bi li da des or ça men tá ri as e eco nô mi cas, al gu mas 
fa lhas e le var cal ma à área mi li tar.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Se na dor Ro meu Tuma, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª, 
Se na dor Lú cio Alcân ta ra. 

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
De se jo ape nas ex pres sar so li da ri e da de a V. Exª, de
res to, des ne ces sá ria, por que pen so que V. Exª a tem
de toda a Casa.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – Fui 
tam bém pro cu ra do e, es pe ci fi ca men te so bre o mé ri -
to, en ca mi nhei re i vin di ca ções a V. Exª, por que al guns
mi li ta res jul gam que ti ve ram um au men to ri dí cu lo – e
não se tra ta de mi li ta res de pa ten te ele va da, mas de
sar gen tos e ca bos. Sei que V. Exª está atu an do nis so
e está con si de ran do as so li ci ta ções fe i tas, mas as co i -
sas não se re sol vem as sim, com tan ta sim pli ci da de,
nem com vo lun ta ris mo, pa la vras e agres sões. V. Exª
tem meu apo io e so li da ri e da de para agir como Re la -
tor, no sen ti do de mos trar ao Go ver no que, em cer tos
ca sos, pra ti ca men te, não hou ve au men to. Essa é a

ver da de. Se V. Exª qui ser fa lar so bre isso, eu o ou vi rei
com gran de pra zer.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Agra de ço o
apar te de V. Exª. Eu ten ta rei ex pli car. Com o au men to,
os ofi ci a is não su pe ri o res que pas sa rem para a re ser -
va per de rão van ta gens, e os sar gen tos e ca bos per -
de rão uma boa par te do au men to, já que te rão a alí -
quo ta au men ta da, se a ta be la do Impos to de Ren da
não for cor ri gi da. Além dis so, há a ex pec ta ti va de que
pas sa rão a pa gar a Pre vi dên cia.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª, 
Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, se rei rá pi do. Ape nas não po de ria fur -
tar-me, nes ta hora, como Lí der do Go ver no no Se na -
do, de tam bém pres tar a mi nha so li da ri e da de a V. Exª, 
Se na dor Ro meu Ruma, ape sar de en ten der que toda
a Casa co nhe ce a sua his tó ria, o que tor na ria até dis -
pen sá vel o meu apar te. Mas pen so que, em um mo -
men to como este, te mos que fe char um po si ci o na -
men to no Se na do e mos trar a res pon sa bi li da de e a
se ri e da de que esta Casa tem tido no tra to des sa ques -
tão, que V. Exª tão bem está en ca mi nhan do. V. Exª tem
sido com pe ten te e res pon sá vel em to das as ma té ri as
que re la ta, tem mos tra do uma vi são so ci al ím par, de
for ma que os pro je tos se jam cada vez mais jus tos e
atin jam a ma i or par te da po pu la ção. Por tan to, Se na -
dor Ro meu Tuma, que ro la men tar as co lo ca ções do
De pu ta do e di zer que V. Exª tem uma his tó ria mu i to
ma i or do que a ale ga ção ou a ação tres lou ca da de qual -
quer mem bro me nor do Con gres so Na ci o nal. V. Exª tem 
o re co nhe ci men to da Casa, do povo de São Pa u lo e
de todo o País. Meus pa ra béns pelo seu tra ba lho.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do.

Com pro me to-me, pe ran te esta Casa, em con ti -
nu ar tra ba lhan do, para en con trar a equa ção que tra rá
de vol ta a tran qüi li da de na área mi li tar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na, como Lí der,
por cin co mi nu tos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de quan do em quan do, te nho vin do a 
esta tri bu na, para cri ti car o Go ver no em al gu mas
ações. Mas, quan do as ações são pro du ti vas, im por -
tan tes para a eco no mia do País como um todo ou
para par te dele, é pre ci so que nos po si ci o ne mos e fa -
ça mos os elo gi os con di zen tes. 



Ontem, foi as si na da, no Pa lá cio Pla nal to, a du -
pli ca ção da BR-101. Essa é a ro do via cos te i ra que sai
da Ba hia e vai até o Rio Gran de do Nor te. Qu e ria não
só lou var essa ação por que ela é mu i to im por tan te,
esta Trans nor des ti na vai ser uma co lu na ver te bral
para toda aque la par te do Nor des te, mas, mais que
isso, Sr. Pre si den te, por que vai ser ini ci a da em vá ri os
lu ga res: a obra se ini cia em Ser gi pe, mas te re mos um
can te i ro na Pa ra í ba e tam bém no Rio Gran de do Nor te.

Fi quei mu i to fe liz com essa ini ci a ti va e não po -
de ria de i xar de di zer, de pú bli co, que essa era uma
gran de as pi ra ção do povo nor des ti no e, como tal, es -
ta mos fe li zes e vi bran do por que, com cer te za, será de 
gran de im por tân cia para o tu ris mo, para a nos sa eco -
no mia, unin do mais ain da Esta dos ir mãos que, des sa
for ma, po de rão fa zer um in ter câm bio co mer ci al e tu -
rís ti co mu i to mais efe ti vo.

Por isso, Sr. Pre si den te, ve nho à tri bu na para sa -
u dar o Pre si den te da Re pú bli ca por esta ação de dar
iní cio a uma obra que era o so nho de todo aque le pe -
da ço de Nor des te.

Obri ga do.

Era isso o que eu que ria di zer, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 
a Hora do Expe di en te por quin ze mi nu tos para ou vir
as co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra
por cin co mi nu tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Para co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Srªs e Srs. Se na do res, meu de se jo é cha mar a aten -
ção da Casa para a me di da pro vi só ria que al te ra a re -
la ção dos con su mi do res com os cha ma dos pla nos de
se gu ro de sa ú de. É uma ma té ria que está ge ran do
uma gran de ce le u ma, pois, apa ren te men te, res trin -
ge di re i to dos usuá ri os, dos con su mi do res, co lo ca
bar re i ras que di fi cul tam o aces so a es ses pla nos, a
es ses se gu ros. Te mos que es tu dar isso, evi den te -
men te, com o cu i da do que a ma té ria exi ge, mas, sem
dú vi da ne nhu ma, pelo que se ouve, pelo que se lê, há
uma per ple xi da de na so ci e da de em re la ção a essa
me di da pro vi só ria. 

Hoje mes mo já se ad mi te que o pró prio Go ver no 
vai re ver cer tos pon tos des sa me di da pro vi só ria, o
que vejo como li ção de ma tu ri da de e de re co nhe ci -
men to de que en ve re dou por um ca mi nho que não é o 
mais re co men dá vel.

A Co mis são de Assun tos So ci a is, on tem, de sig -
nou um gru po, do qual fa ze mos par te, o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, eu, o Se na dor Althoff, o Se na dor Tião
Vi a na, para, em con ta to com a co mis são con gê ne re
da Câ ma ra, es tu dar mos a me di da, além da Co mis são 
Espe ci al da me di da pro vi só ria, para que ela pos sa ser 
ajus ta da à nos sa re a li da de.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço o Se na dor Ney Su as su na e, em se gui da, o Se -
na dor Ro me ro Jucá, como apar te an tes.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, este é um tema da ma i or im -
por tân cia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há
apar tes nes te pe río do de co mu ni ca ção.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Então, de i xo a cri té rio de V. Exª o ri gor para com os
meus co le gas, por que a Mesa...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço ao
Lí der do PMDB que seja bre ve.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se rei bre -
ve, no bre Pre si den te. Ape nas para di zer que são 40
mi lhões de pes so as que um go ver no, em al gu mas
ações, às ve zes im pen sa das, aper tou tan to que está
ma tan do; vá ri as já fa li ram, e o Go ver no não tem con -
di ção de as su mir isso. Por isso, pen so que te mos que
nos apro fun dar nes te de ba te.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, ape nas para pres tar uma in for ma ção re -
le van te ao País e aos te les pec ta do res que es tão nos
ou vin do. O Se na dor Lú cio Alcân ta ra le van tou um
tema ex tre ma men te im por tan te, está na pa u ta do dia.
Eu gos ta ria de fa zer duas ob ser va ções. Pri me i ro, di -
zer que du ran te este Go ver no nós avan ça mos mu i to...

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– É ver da de.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – ...na
re gu la men ta ção dos pla nos de sa ú de. Essa ques tão
dos pla nos de sa ú de era uma ba gun ça até o Go ver no
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que. Exis tem ain da me -
di das a se rem to ma das, mas con se gui mos ga nhar
mu i to, in clu si ve com a de fe sa de mu i tos di re i tos para



os usuá ri os dos pla nos de sa ú de. Com re la ção à
ques tão es pe cí fi ca le van ta da pelo Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, devo re gis trar, como S. Exª men ci o nou,
que es ses pon tos que fo ram le van ta dos pe las so ci e -
da des mé di cas e pe los ór gãos de de fe sa do con su mi -
dor, que o Go ver no, ma du ra men te, está re ti ran do da
me di da pro vi só ria e está en ca mi nhan do um pro je to
de lei ao Con gres so para aqui ser dis cu ti do e a par tir
daí ter mos um ca mi nho me lhor para aten der à so ci e -
da de, sem ge rar ne nhum pre ju í zo e sem apres sar
qual quer ação que pos sa pre ju di car a so ci e da de.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, cre io que uma leve es co ri a ção no
Re gi men to foi im por tan te para que os te les pec ta do -
res to mas sem co nhe ci men to de que o as sun to está
sen do re vis to pelo Go ver no. Nós va mos de li be rar a
res pe i to e, cer ta men te, como te mos fe i to, de acor do
com o que for me lhor para o in te res se pú bli co. Va mos
tam bém pro cu rar o equi lí brio eco nô mi co des sas re la -
ções. É pre ci so re co nhe cer que não ha via le gis la ção
ne nhu ma a res pe i to, sal vo aque las le tras mi ú das dos
con tra tos, que nin guém lia e que de po is to dos eram
sur pre en di dos com cláu su las mu i tas ve zes le o ni nas,
que de i xa vam o con su mi dor, o usuá rio, numa si tu a -
ção de ab so lu ta in se gu ran ça e des pro te gi do em re la -
ção a es sas em pre sas ou a es ses pla nos de se gu ro
de sa ú de. 

Assim, Sr. Pre si den te, fica o re gis tro de que não
con cor da mos com isso e fa ze mos coro com as or ga -
ni za ções de de fe sa do con su mi dor, com as as so ci a -
ções mé di cas, por que es tão sen do ali in tro du zi dos
ele men tos que de se qui li bram essa re la ção. Por tan to,
fe rem o di re i to do con su mi dor e dos usuá ri os. 

Espe ro que a re ti ra da des sas me di das do tex to
do do cu men to do Go ver no faça com que to dos fi -
quem mais tran qüi los e se gu ros de que seus di re i tos
es tão sen do res pe i ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião para uma
co mu ni ca ção, por 5 mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na Assem bléia Le -
gis la ti va do Pa ra ná, De pu ta dos apa nham da Po lí cia
Mi li tar, con vo ca da pelo Go ver no para evi tar a vi tó ria
da pri me i ra lei de ini ci a ti va po pu lar le va da a um par la -

men to bra si le i ro con tra a ven da da Com pa nhia Pa ra -
na en se de Ener gia Elé tri ca.

Mas so bre isso nós, Se na do res do Pa ra ná, fa la -
re mos com ma i or pro fun di da de du ran te o pro nun ci a -
men to do Se na dor Osmar Dias, que, com esse ob je ti -
vo, já se en con tra ins cri to. 

No mo men to, Sr. Pre si den te, que ro abor dar três
fa tos su ma men te im por tan tes. O pri me i ro de les abor -
do len do um tre cho do edi to ri al do Jor nal do Bra sil
de hoje. O tí tu lo é ”Tem po per di do“, e lá pe las tan tas o
edi to ri al diz o se guin te:

”Com a glo ba li za ção é ne ces sá rio agir
rá pi do para evi tar cri ses fi nan ce i ras in ter na -
ci o na is. Por isso, ca u sa es pan to a opi nião
do Se na dor Ro ber to Re quião (PMDB-PR):
‘o acor do com o FMI é como in je tar co ca í na
na veia. O efe i to pas sa rá pi do. A ver da de é 
que o Bra sil vai ser a Argen ti na até de -
zem bro.“

Eu não dis se exa ta men te isso. Dis se que a
Argen ti na é o Bra sil da se ma na que vem.

Pros se gue o Jor nal do Bra sil: 

”Como se vê, o Se na dor pelo Pa ra ná,
além de co nhe cer o efe i to da co ca í na na veia,
de se ja o pior para a eco no mia bra si le i ra.“

Esses crá pu las do Jor nal do Bra sil in si nu a ram
que sou con su mi dor ou já con su mi co ca í na. É com
esse ní vel de li cen ça, de agres são e de pa ti fa ria que
se com por ta a im pren sa bra si le i ra. Não é a pri me i ra
vez que o Jor nal do Bra sil faz isso. Tra ba lha lá um tal
Alber to Di nes – que era re i tor da Uni ver si da de Vir tu al
das Amé ri cas, em Cas ca vel –, que de nun ci ei, por que
a úni ca co i sa que não era vir tu al na tal uni ver si da de
era o sa lá rio de Alber to Di nes. Des de en tão, te nho
acom pa nha do esse tipo de re ta li a ção.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, que V. Exª de ter mi ne o
en vio des se tex to do meu pro nun ci a men to à Advo ca -
cia do Se na do e ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral. Afi nal,
sou Se na dor e a ima gem de um Se na dor ou do Se na -
do não pode ser ob je to des se tipo de ir res pon sa bi li -
da de por par te des se jor na le co.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te – e pa re ce
que os meus cin co mi nu tos se rão ocu pa dos com de -
nún ci as sé ri as –, há dois dias, pro cu ro no Se na do os
re pre sen tan tes da Re ce i ta Fe de ral para le var a eles
al gu mas de nún ci as. Como não con si go con ta to,



faço-as pelo Ple ná rio e so li ci to que es sas duas de -
nún ci as que fa rei a par tir des te mo men to se jam le va -
das, tam bém, ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, uma vez
que a Re ce i ta Fe de ral não toma pro vi dên cia al gu ma.

A pri me i ra de nún cia diz res pe i to a uma se nho ra
que tra ba lhou em casa de meus pais du ran te mu i tos
anos e que ja ma is fez uma de cla ra ção ao Impos to de
Ren da; tem ape nas o nú me ro de ins cri ção, por que se
apo sen tou como em pre ga da do més ti ca. Essa se nho -
ra, Elza Chris pin, re ce beu da Re ce i ta Fe de ral, na se -
ma na pas sa da, uma res ti tu i ção de Impos to de Ren da
no va lor de R$1.919,70. Se nun ca fez de cla ra ção e
não tem re ce i ta, não po de ria ter re ce bi do essa res ti -
tu i ção.

Gos ta ria de le var isso di re ta men te ao co nhe ci -
men to do Sr. Eve rar do Ma ci el, que se en con tra de fé -
ri as, e de seus as ses so res, que não me dão aten ção,
pois isso de mons tra a gran de anar quia da Re ce i ta Fe -
de ral bra si le i ra e pres su põe que al guém es te ja re ce -
ben do al gum sa lá rio, em al gu ma re par ti ção pú bli ca,
em nome des sa se nho ra, que nun ca viu o re cur so,
mas aca bou sen do ci ta da ou ob je to da car ta de res ti -
tu i ção.

Jun to es ses do cu men tos ao meu pro nun ci a -
men to e peço que se jam en ca mi nha dos à Re ce i ta Fe -
de ral. Tal vez a Mesa do Se na do re ce ba a aten ção que 
não tive do Mi nis té rio Pú bli co.

A se gun da ques tão é mu i to mais sé ria, Sr. Pre si -
den te. Há um tem po atrás, so li ci tei ao meu ami go, Sr.
Eve rar do Ma ci el, que tem a mi nha con si de ra ção e o
meu res pe i to, que ou vis se co mi go a de nún cia do ex -
por ta dor bra si le i ro que mos tra va que ha via fra u de na
im por ta ção de au to mó ve is. O Bra sil está ace i tan do
das mon ta do ras o au to mó vel im por ta do pela me ta de
do va lor real de im por ta ção, fra u dan do a nota.

Esse meu ami go jun tou à sua de nún cia, fe i ta di -
re ta men te ao Sr. Eve rar do Ma ci el e à Cor re ge do ria da 
Re ce i ta Fe de ral, por meio de de po i men to, os li vros
com as ta be las de pre ços ame ri ca nas e as gui as de
im por ta ção com a me ta de do pre ço. Já pa ga mos 50% 
so bre o pre ço real. Com isso, a tri bu ta ção se ria 25%
do pre ço real. Além dis so, esse co nhe ci do meu, Sr.
Gil ber to Me ne zes, de nun ci ou que fis ca is da Re ce i ta
Fe de ral es ta vam re ce ben do bola em Cu ri ti ba e no
por to de Pa ra na guá, que es ta vam fra u dan do gui as de 
re co lhi men to de im pos tos. E pres tou um de po i men to
ofi ci al.

Há al guns dias, pas sa dos qua se seis me ses ou
mais da de nún cia, ele fez uma con sul ta à Cor re ge do -

ria da Re ce i ta Fe de ral, que fi cou aos cu i da dos do
Cor re ge dor-Ge ral Mat he us Ro dri gues da Cos ta, nos
se guin tes ter mos, Sr. Pre si den te:

Ve nho atra vés des ta so li ci tar a V. Sª
em que fase se en con tra a de nún cia fe i ta
por Gil ber to Me ne zes a essa Cor re ge do ria,
no dia 21 de fe ve re i ro de 2001, por di ver sas
ir re gu la ri da des co me ti das pelo fun ci o ná rio
Mar co A. F. Pos se ti e ou tros.

Des de já agra de ço a aten ção.

E qual foi a res pos ta da Cor re ge do ria? Está
aqui. Ti ve ram a pe tu lân cia de res pon der as sim:

Pre za do se nhor,
Ten do em vis ta a so li ci ta ção de V. Sª

de in for ma ções re la ti vas à fase em que se
en con tra a de nún cia fe i ta a esta Cor re ge do -
ria, no dia 21 de fe ve re i ro de 2001, e que
su pos ta men te tra ta ria de ir re gu la ri da des co -
me ti das pelo ser vi dor Mar co Anto nio Fer re i -
ra Pos se ti, in for ma mos que se en con tra
aguar dan do a dis po ni bi li da de de re cur sos
hu ma nos para a sua aná li se e me di das ca -
bí ve is.

Enquan to isso, a Re ce i ta Fe de ral for jou um pe -
di do ju di ci al, con se guiu uma or dem de bus ca e
apre en são e, para in ti mi dar o de nun ci an te, in va diu a 
sua casa, apre en den do o com pu ta dor pes so al do
seu fi lho, do cu men tos e, além dis so, rou ban do al -
guns bens pes so a is – rou ban do, por que não fo ram
in ven ta ri a dos no auto de apre en são.

É essa a Re ce i ta Fe de ral do Sr. Eve rar do Ma ci el,
que está de fé ri as, que no meu ga bi ne te ou viu a de -
nún cia e so bre essa de nún cia nada apu rou, ale gan do 
que não tem pes so al. Mas exis te pes so al para for jar
de nún ci as fri as e in va dir a casa do de nun ci an te.

Sr. Pre si den te, so li ci to que o Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral te nha co nhe ci men to dos do cu men tos que es -
tou jun tan do ao pro ces so: a de nún cia do em pre sá rio
pa ra na en se, o seu de po i men to à Cor re ge do ria da Re -
ce i ta Fe de ral e es ses in te res san tís si mos do cu men tos
em que a Srª Elza Chris pin, mi nha ve lha ami ga Elza
Cris pim – que tra ba lhou na casa de meus pais tan tos
anos – re ce be uma res ti tu i ção de im pos tos que nun ca 
pa gou.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.































O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ro ber to Re quião, faz V. Exª três de nún ci as. A Re so lu -
ção nº 40, de 1995, ins ti tui a Pro cu ra do ria Par la men -
tar e em seu art. 1º de cla ra:

Art. 1º A Mesa Di re to ra dis po rá do
apo io da Pro cu ra do ria Par la men tar – e aqui
se en con tra o Pro cu ra dor – cuja fi na li da de é 
de pro mo ver, em co la bo ra ção com ela e
por sua de ter mi na ção, a de fe sa, pe ran te a
so ci e da de, do Se na do, de suas fun ções ins -
ti tu ci o na is e de seus ór gãos e in te gran tes,
quan do atin gi dos na sua hon ra ou ima gem,
em ra zão do exer cí cio do man da to.

Por tan to, a pri me i ra ques tão, des de logo, será
en ca mi nha da ao Sr. Pro cu ra dor, ti tu lar da Pro cu ra do -
ria-Ge ral do Se na do.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – E
ao Mi nis té rio Pú bli co, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Que, por 
sua vez, su ge ri rá o en ca mi nha men to ao Mi nis té rio
Pú bli co com apo io da Mesa do Se na do Fe de ral.

No se gun do caso, agi rá, se gu ra men te, do mes -
mo modo.

E, no ter ce i ro, es tou con ven ci do de que o Dr.
Eve rar do Ma ci el, que tem pro cu ra do pa u tar os seus
de ve res com exa ção e cor re ção, to ma rá a pro vi dên cia 
ob je to da de nún cia de V. Exª, que é gra ve. Não te nho
dú vi da de que S. Sª to ma rá es sas pro vi dên ci as.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, va mos ten tar ra ci o ci nar em quan to sig ni fi -
ca, qual é o va lor da per da de im pos tos quan do os
50%, que são tri bu ta dos, são re du zi dos a 25% ten do
em vis ta a su ba va li a ção do pre ço dos car ros im por ta -
dos: se rão al gu mas cen te nas de mi lhões de dó la res
que o País es ta rá per den do. Pa re ce-me que nem o
meu ami go Eve rar do Ma ci el nem a Cor re ge do ria da
Re ce i ta se in co mo dou com isso. Isso está sen do fe i to
com a com pla cên cia do Go ver no Fe de ral, sem a me -
nor som bra de dú vi da, por que a de nún cia foi fe i ta e as 
pro vi dên ci as não fo ram to ma das; pelo con trá rio, as
pro vi dên ci as to ma das se tra du zi ram na in ti mi da ção
do em pre sá rio de nun ci an te.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, ape nas pe din -
do-lhe des cul pas des de logo. S. Exª exer ceu re al men -
te a Pro cu ra do ria, mas há uma nova Pro cu ra do ria ins -
ti tu í da.

V. Exª de se ja-se ma ni fes tar so bre isso?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Não. Era exa ta men te so bre
esse ter mo. Fico eu ago ra im pe di do de to mar qual -
quer pro vi dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
des cul pas por ter men ci o na do o nome de V. Exª. 

Os atu a is Pro cu ra do res da Pro cu ra do ria Par la -
men tar são os Se na do res Ju vên cio da Fon se ca, do
PMDB de Mato Gros so do Sul; Ger son Ca ma ta, do
PMDB do Espí ri to San to; Ber nar do Ca bral, do PFL do 
Ama zo nas, ju ris ta, Pre si den te da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia des ta Casa, ex-Pre si -
den te da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil e Re la tor
da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca; e Jef fer son Pé res, pelo
Blo co da Opo si ção. Esses são os Pro cu ra do res aos
qua is a ques tão será en ca mi nha da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, como
úl ti mo ora dor para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por
cin co mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que -
ro hoje fa zer um re gis tro da vi a gem que fez a meu
Esta do o Se nhor Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, acom pa nha do dos três Se na do res do Esta do e
da Ban ca da de De pu ta dos Fe de ra is, com ex ce ção de
ape nas um dos oito De pu ta dos Fe de ra is.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca foi a Ro ra i -
ma ina u gu rar a obra que tal vez te nha sido até aqui a
ma i or obra do Esta do, jun ta men te com o as fal ta men to 
da BR-174, que nos liga a Ma na us e tam bém à Ve ne -
zu e la, e o Pre si den te não só es te ve na Ve ne zu e la, fa -
zen do a li ga ção for mal da ener gia de Guri até Boa
Vis ta – e de Boa Vis ta vai se es ten der a to dos os mu -
ni cí pi os do in te ri or – como tam bém es te ve pre sen te a
uma so le ni da de na su bes ta ção da Ele tro nor te, em
Boa Vis ta, oca sião em que não só res sal tou a im por -
tân cia da obra como tam bém o em pe nho do Go ver na -
dor Ne u do Cam pos em ba ta lhar para que a mes ma
pu des se efe ti va men te ser re a li za da. Nes sa oca sião,
aten den do tam bém a um pe di do do Go ver na dor Ne u -
do Cam pos, Sua Exce lên cia pro me teu, em pú bli co,
em seu dis cur so, que a ta ri fa ener gé ti ca a ser co bra da 
daí para fren te pela Bo ve sa, que é sub si diá ria da Ele -
tro nor te, será di mi nu í da em tor no de 6%. Evi den te -
men te que, logo de sa í da, o Pre si den te não po de ria
es ta be le cer um li mi te ab so lu ta men te de fi ni ti vo. E é
por isso, Sr. Pre si den te, que, hoje, apre sen tei um re -



que ri men to de in for ma ções ao Mi nis tro de Mi nas e
Ener gi as, so li ci tan do in for ma ções a res pe i to do cus to
da ener gia que era ge ra da an tes por uma ter mo e lé tri -
ca, quan to co bra va de ta ri fa, quan to re ce be ago ra da
ener gia de Guri, quan to cus ta e quan to ela vai co brar
para o con su mi dor do mi ci li ar, co mer ci al e in dus tri al.

Espe ro que, nes sa ta re fa já pro me ti da pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca de que a ta ri fa ener gé ti ca de
Ro ra i ma seja re al men te re ba i xa da em seu cus to, a
po pu la ção pos sa efe ti va men te ter um ga nho. Se a
ener gia que era ge ra da por uma ter me lé tri ca che ga va 
a ser sub si di a da a fim de que a po pu la ção pu des se
pa gar uma ta ri fa, não é pos sí vel en ten der que a Bo ve -
sa, ago ra, re ce ben do uma ener gia vá ri as ve zes mais
ba ra ta, con ti nue co bran do a mes ma ta ri fa an te ri or. Te -
nho cer te za de que, tan to pela pro mes sa do Pre si -
den te como pelo em pe nho de to dos os mem bros da
Ban ca da de Ro ra i ma, nós con se gui re mos atin gir
esse ob je ti vo.

Nes se sen ti do, além do re que ri men to, eu que ro
ape lar ao Mi nis tro de Mi nas e Ener gia, ao Pre si den te
da Ele tro brás e tam bém ao Pre si den te da Ane el para
que esse fato ocor ra ra pi da men te, pois en tre a pro -
mes sa do Pre si den te e a sua con cre ti za ção, se gun do
in for ma ções que li em um jor nal do meu Esta do, não
há um pra zo para que, efe ti va men te, essa si tu a ção se 
ma te ri a li ze. É im por tan te res sal tar que todo o Bra sil
está atra ves san do uma cri se ener gé ti ca, com ame a -
ça até de apa gão en quan to exis te um Esta do pe que -
no, Ro ra i ma, que pos sui uma ener gia fir me, ga ran ti da 
por, pelo me nos, 25 anos. Isso é um mar co na his tó ria
des te País, e o Pre si den te da Re pú bli ca pre ci sa ser
ho me na ge a do des ta tri bu na.

É la men tá vel que a gran de im pren sa te nha dado 
mais des ta que à pre sen ça do Pre si den te Fi del Cas tro 
na Ve ne zu e la, na oca sião des se even to, do que mes -
mo às pa la vras que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so pro fe riu tan to na Ve ne zu e la quan to em Boa
Vis ta. Mas, por de ver de jus ti ça, que ro fa zer esse re -
gis tro, ao mes mo tem po em que re pi to o ape lo às au -
to ri da des do se tor ener gé ti co para a re vi são da ta ri fa
do meu Esta do. 

Mu i to obri ga do a V. Exªs.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son. 

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2001

De no mi na “Go ver na dor Ivan Bi cha ra”
o vi a du to Oi ti ze i ro, lo ca li za do na BR-230,
no Mu ni cí pio de João Pes soa, no Esta do
do Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º Fica de no mi na do “Go ver na dor Ivan Bi -

cha ra” o vi a du to Oi ti ze i ro, lo ca li za do na ro do via
BR-230, no Mu ni cí pio de João Pes soa, no Esta do da
Pa ra í ba.

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

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo da ini ci a ti va é man ter pre sen te na
me mó ria dos bra si le i ros a fi gu ra des se ho mem ex tra -
or di ná rio que, por sua in te gri da de e es pí ri to pú bli co,
teve seu nome res pe i ta do e ad mi ra do mu i to além das
fron te i ras de sua ci da de e de seu es ta do na tal.

Pro fes sor, jor na lis ta, ad vo ga do e po lí ti co com -
pro me ti do com as ca u sas do seu tem po, esse fi lho de
imi gran te li ba nês co me çou na vida po lí ti ca mi li tan do
em mo vi men tos es tu dan tis na Pa ra í ba e ele gen do-se
de pu ta do es ta du al após a que da do Esta do Novo.

Pa ra le la men te, atu a va como jor na lis ta e di re tor
do Jor nal O Nor te, que co man dou a vi to ri o sa cam pa -
nha ele i to ral de José Amé ri co de Alme i da para o Go -
ver no da Pa ra í ba em 1949. Re e le i to em 1950, foi es -
co lhi do pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va e, nes -
se mes mo ano, tor nou-se pro fes sor da Fa cul da de de
Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba. Ivan Bi -
cha ra foi ain da pro fes sor de Li te ra tu ra Por tu gue sa na
Fa cul da de de Fi lo so fia da an ti ga Uni ver si da de do
Bra sil, no Rio de Ja ne i ro, além de es cri tor pro fí cuo e
crí ti co atu an te.

Ho mem de múl ti plos ta len tos, in te lec tu al iden ti -
fi ca do com as lu tas so ci a is do Nor des te, foi como Go -
ver na dor da Pa ra í ba, ele i to pela Assem bléia Le gis la ti -
va em 1975, que Ivan Bi cha ra im pri miu de fi ni ti va men -
te o seu nome na Ga le ria dos Gran des Ho mens do
nos so País. Equi li brou as fi nan ças do Esta do, mo der -
ni zou a ges tão pú bli ca, pa vi men tou mais de 400 km
de es tra das, cons tru iu inú me ros con jun tos re si den -
ci a is e mais de 1.000 sa las de aula. Inves tiu ma ci ça -
men te nas de man das so ci a is e cum priu in te gral men -
te o com pro mis so as su mi do em seu dis cur so de pos -
se: “Te mos a con vic ção de que no fim de nos so pe río -
do ad mi nis tra ti vo te re mos atin gi do a meta que ire mos
per se guir: a de que o povo pa ra i ba no se sin ta mais fe -



liz, com sa ú de, com ali men to mais ba ra to, com ocu pa -
ção, em pre go e la zer.”

Ivan Bi cha ra foi, sem dú vi da, um ho mem que
mo di fi cou a re a li da de so ci al e po lí ti ca do seu tem po,
ou como re gis tra do em ho me na gem pres ta da pela
Fun da ção Casa de José Amé ri co a esse bra si le i ro
ad mi rá vel, “há pes so as que mar cam a sua épo ca pe -
las suas idéi as, ou tras pe los seus in ven tos, ou tras pe -
los seus fe i tos e, ain da, ou tras pela sua arte e cri a ti vi -
da de. Ivan Bi cha ra So bre i ra mar cou o seu tem po pela
sua ma ne i ra sui ge ne ris de ser e de fa zer. Po lí ti co e
in te lec tu al, ele im pri mia em tudo o que fez e re a li zou a 
sua sim pli ci da de e tran qui li da de”. Daí, a ra zão da
nos sa ini ci a ti va.

A pro po si ção tem sua base ju rí di ca na Lei nº 6.682, 
de 27 de agos to de 1979, que dis ci pli na a de sig na ção
das ro do vi as do Pla no Na ci o nal de Vi a ção. Esta be le -
ce essa lei que as es ta çôes ter mi na is, obras de arte e
tre chos de via do Sis te ma Na ci o nal de Trans por te te -
rão de no mi na ção con so an te com a no men cla tu ra es -
ta be le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi a ção. Acres cen -
ta ain da que, me di an te lei es pe ci al, po de rão ter, su -
ple ti va men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de 
nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te
ser vi ço à na ção ou à hu ma ni da de, ou vi do pre vi a men te 
o ór gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.

Nes se sen ti do, so li ci ta mos a co la bo ra ção dos
no bres Par la men ta res para a apro va ção da pre sen te
ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 16 de agos to de 2001. – Se -
na dor Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de
vias e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci o -
nal de Vi a ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2001

Alte ra dis po si ti vos do Có di go de
Pro te ção e De fe sa do Con su mi dor, dis -
pon do so bre a dis cri mi na ção, no for ne ci -
men to de pro du tos e ser vi ços, ba se a da
na raça, cor, et nia, re li gião, pro ce dên cia
na ci o nal, sexo, es ta do ci vil ou ida de do
con su mi dor.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de se tem -

bro de 1990 (Có di go de Pro te ção e De fe sa do Con su -
mi dor), pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so:

“Art. 39 ..................................................
..............................................................
XIV – re cu sar a ven da de bens ou a

pres ta ção de ser vi ços em ra zão da raça,
cor, et nia, re li gião, pro ce dên cia na ci o nal,
sexo, es ta do ci vil ou ida de do con su mi dor,
sal vos nos ca sos pre vis tos em lei.

.....................................................(NR)"

Art. 2º A Lei nº 8.078, de 1990, pas sa a vi go rar 
acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 74-A. Re cu sar a ven da de bens
ou a pres ta ção de ser vi ços em ra zão da
raça, cor, et nia, re li gião, pro ce dên cia na ci o -
nal, sexo, es ta do ci vil ou ida de do con su mi -
dor, sal vo nos ca sos pre vis tos em lei.

Pena – de ten ção de seis me ses a dois 
anos e mul ta." (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em de fe sa do di re i to à
igual da de, re pu dia a dis cri mi na ção e o pre con ce i to,
con for me es ta be le cem os se guin tes dis po si ti vos dela
trans cri tos:

“Art. 3º Cons ti tu em ob je ti vos fun da -
men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

..............................................................
IV – pro mo ver o bem de to dos, sem

pre con ce i tos de ori gem, raça, sexo, cor,
ida de e qua is quer ou tras for mas de dis cri -
mi na ção.

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



Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei,
sem dis tin ção de qual quer na tu re za, ga ran -
tin do-se aos bra si le i ros e aos es tran ge i ros,
re si den tes no País a in vi o la bi li da de do di re i to
à vida, à li ber da de, à igual da de, à se gu ran ça
e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes: ........

..............................................................
XLI – a lei pu ni rá qual quer dis cri mi na -

ção aten ta tó ria dos di re i tos e li ber da des fun -
da men ta is;

XLII – a prá ti ca do ra cis mo cons ti tui
cri me ina fi an çá vel e im pres cri tí vel, su je i to à
pena de re clu são, nos ter mos da lei:

............................................................."

Como se pode ob ser var, o le gis la dor cons ti tu in -
te con de na qual quer dis cri mi na ção em pre ju í zo dos
di re i tos e li ber da des fun da men ta is, que de ve rá ser
pu ni da pela lei, e, no to can te à prá ti ca do ra cis mo,
en ten de que esse tipo de dis cri mi na ção é de na tu re -
za ain da mais gra ve, mo ti vo pelo qual im põe seja
ela con si de ra da cri me ina fi an çá vel e im pres cri tí vel,
su je i to à pena de re clu são, es tan do a ma té ria re gu -
la men ta da pela Lei nº 7.716, de 5 de ja ne i ro de
1989, que “de fi ne os cri mes re sul tan tes de pre con -
ce i to de raça ou de cor”.

Qu an to ao in ci so XLI aci ma trans cri to, que tra ta
ge ne ri ca men te da dis cri mi na ção aten ta tó ria dos di re -
i tos fun da men ta is, sua re gu la men ta ção tem sido ob -
je to de leis es par sas, como a Lei nº 9.029, de 13 de
abril de 1995, a qual de ter mi na em seu art. 1º que
“fica pro i bi da a ado ção de qual quer prá ti ca dis cri mi -
na tó ria e li mi ta ti va para aces so a re la ção de em pre go, 
ou sua ma nu ten ção, por mo ti vo de sexo, ori gem, raça, 
cor, es ta do ci vil, si tu a ção fa mi li ar ou ida de, res sal va -
das, nes te caso, as hi pó te ses de pro te ção ao me nor
pre vis tas no in ci so XXXIII do art. 7º da Cons ti tu i ção
Fe de ral ”.

Com o pro je to que ora sub me te mos à apre ci a -
ção des ta Casa, pre ten de mos al te rar o Có di go de
Pro te ção e De fe sa do Con su mi dor (CDC), re pu di an -
do a dis cri mi na ção ao con su mi dor de bens e ser vi -
ços, em ra zão de sua raça, cor, et nia, re li gião, pro ce -
dên cia na ci o nal, sexo, es ta do ci vil ou ida de, con du ta
re pug nan te que ain da é ado ta da por al gu mas pes so -
as ines cru pu lo sas e que re cla ma a atu a ção do Esta -
do, pu nin do-a de for ma con ve ni en te, com o que, es -
pe ra-se, será pra ti ca da com me nor fre qüên cia.

A al te ra ção pro pos ta para o art. 39 do CDC ca -
rac te ri za a dis cri mi na ção como prá ti ca abra si va do
for ne ce dor de pro du tos ou ser vi ços, su je i tan do-o às

pe na li da des ad mi nis tra ti vas elen ca das no art. 56 da -
que le di plo ma le gal, sem pre ju í zo da apli ca ção de
san ções de na tu re za ci vil, que po de rão ser es ti pu la -
das em sen ten ça ju di ci al, em de cor rên cia de ação in -
ten ta da pela par te ofen di da.

Já a in tro du ção do art. 74-A tem por fi na li da de
cri mi na li zar a re fe ri da con du ta, para a qual es ta mos
pro pon do a ma i or pena es ti pu la da para os de ma is cri -
mes pre vis tos pelo có di go (de ten ção de seis me ses a
dois anos e mul ta).

Por acre di tar mos que a dis cri mi na ção agri de o
prin cí pio cons ti tu ci o nal da igual da de e ten do em vis ta
que a lei, de acor do com o man da men to con ti do no
XLI do art. 5º da Lei Ma i or, deve puni-la é que apre -
sen ta mos este pro je to, para o qual con ta mos com
apo io dos ilus tres pa res.

Sala das Ses sões, 16 de agos to de 2001 – Se -
na dor Mo re i ra Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 39. É ve da do ao for ne ce dor de pro du tos ou

ser vi ços, den tre ou tras prá ti cas abu si vas: (Re da ção
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I – con di ci o nar o for ne ci men to de pro du to ou de
ser vi ço ao for ne ci men to de ou tro pro du to ou ser vi ço,
bem como, sem jus ta ca u sa, a li mi tes quan ti ta ti vos;

II – re cu sar aten di men to às de man das dos con -
su mi do res, na exa ta me di da de suas dis po ni bi li da des
de es to que, e, ain da, de con for mi da de com os usos e
cos tu mes;

III – en vi ar ou en tre gar ao con su mi dor, sem so li -
ci ta ção pré via, qual quer pro du to, ou for ne cer qual -
quer ser vi ço;

IV – pre va le cer-se da fra que za ou ig no rân cia do
con su mi dor, ten do em vis ta sua ida de, sa ú de, co nhe -
ci men to ou con di ção so ci al, para im pin gir-lhe seus
pro du tos ou ser vi ços;

V – exi gir do con su mi dor van ta gem ma ni fes ta -
men te ex ces si va;

VI – exe cu tar ser vi ços sem a pré via ela bo ra ção
de or ça men to e au to ri za ção ex pres sa do con su mi dor, 
res sal va das as de cor ren tes de prá ti cas an te ri o res en -
tre as par tes;



VII – re pas sar in for ma ção de pre ci a ti va, re fe ren -
te a ato pra ti ca do pelo con su mi dor no exer cí cio de
seus di re i tos;

VIII – co lo car, no mer ca do de con su mo, qual -
quer pro du to ou ser vi ço em de sa cor do com as nor -
mas ex pe di das pe los ór gãos ofi ci a is com pe ten tes ou,
se nor mas es pe cí fi cas não exis ti rem, pela Asso ci a -
ção Bra si le i ra de Nor mas Téc ni cas ou ou tra en ti da de
cre den ci a da pelo Con se lho Na ci o nal de Me tro lo gia,
Nor ma li za ção e Qu a li da de Indus tri al (Con me tro);

IX – re cu sar a ven da de bens ou a pres ta ção de
ser vi ços, di re ta men te a quem se dis po nha a ad qui -
ri-los me di an te pron to pa ga men to, res sal va dos os ca -
sos de in ter me di a ção re gu la dos em leis es pe ci a is;
(Re da ção dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

X – ele var sem jus ta ca u sa o pre ço de pro du tos
ou ser vi ços; (Inci so acres cen ta do pela Lei nº 8.884,
de 11.6.1994)

XI – Dis po si ti vo in cor po ra do pela MPV nº 1.890-67,
de 22-10-1999, trans for ma do em in ci so XIII, quan do
da con ver são na Lei nº 9.870, de 23-11-1999;

XII – de i xar de es ti pu lar pra zo para o cum pri -
men tos fi xa ção de seu ter mo ini ci al a seu ex clu si vo
cri té rio; (Inci so acres cen ta do pela Lei nº 9.008, de
21-3-1995)

XIII – apli car fór mu la ou ín di ce de re a jus te di ver -
so do le gal ou con tra tu al men te es ta be le ci do. (Inci so
acres cen ta do pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)

Pa rá gra fo Úni co. Os ser vi ços pres ta dos e os
pro du tos re me ti dos ou en tre gues ao con su mi dor, na
hi pó te se pre vis ta no in ci so III, equi pa ram-se às amos -
tras grá tis, ine xis tin do obri ga ção de pa ga men to.
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

TÍTULO II
Das Infra ções Pe na is

Art. 74. De i xar de en tre gar ao con su mi dor o ter -
mo de ga ran tia ade qua da men te pre en chi do e com
es pe ci fi ca ção cla ra de seu con te ú do;

Pena De ten ção de um a seis me ses ou mul ta.
....................................................................................

(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 142, DE 2001

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 15 e
o § 4º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de
se tem bro de 1989, que “Re gu la men ta o
art. 159, in ci so I, alí nea c, da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, ins ti tui o Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor te – FNO, o Fun -
do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Nor des te – FNE e o Fun do Cons ti tu ci o nal 
de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te –
FCO, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 15, acres ci do

pela Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001, e o § 4º
do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, 
pas sam a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 15. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Até o dia trin ta de se -

tem bro de cada ano, as ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras de que tra ta o ca put en ca mi nha rão ao
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal e à co -
mis são mis ta per ma nen te de que tra ta o
art. 166, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, para
co nhe ci men to, a pro po si ção de apli ca ção
dos re cur sos re la ti va aos pro gra mas de fi -
nan ci a men to para o exer cí cio se guin te.”
(NR)

Art. 20. ..................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º .......................................................
§ 3º .......................................................
§ 4º Os re la tó ri os de que tra ta o ca put,

acom pa nha dos das de mons tra ções con tá -
be is, de vi da men te au di ta das, se rão en ca mi -
nha dos à co mis são mis ta per ma nen te de
que tra ta o art. 166, § 1º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para efe i to de fis ca li za ção e con tro -
le, de ven do ser apre ci a dos na for ma e no
pra zo do seu re gi men to in ter no. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O art. 48 da Lei Ma i or in cum be o Con gres so Na -
ci o nal de dis por so bre to dos os as sun tos de com pe -
tên cia da União, es pe ci al men te so bre pla nos e pro -
gra mas na ci o na is, re gi o na is e se to ri a is de de sen vol -



vi men to. Para o cum pri men to des se mis ter, o ca put
do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral in di ca o Con gres so
Na ci o nal como o ti tu lar do con tro le ex ter no, com pe tin -
do-lhe fis ca li zar a apli ca ção das sub ven ções e re nún -
ci as de re ce i tas. A ati vi da de fis ca li za tó ria da co mis -
são mis ta a que se re fe re o art. 166, § 1º, da Lei Ma i or, 
nes se par ti cu lar, foi pre co ni za da pelo art. 72 do Esta -
tu to Fun da men tal.

Os re cur sos para apli ca ção dos Fun dos Cons ti -
tu ci o na is de ri vam da ob ser vân cia aos di ta mes do
art. 159, I, c, Cons ti tu i ção Fe de ral, re gu la men ta do
pela Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, que
“Re gu la men ta o art. 159, in ci so I, alí nea c, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, ins ti tui o Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi -
nan ci a men to do Nor te – FNO, o Fun do Cons ti tu ci o nal 
de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE e o Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te –
FCO, e dá ou tras pro vi dên ci as”, que ora se pre ten de
al te rar.

As al te ra ções pro pos tas vi sam a con fe rir ma i or
efe ti vi da de às fun ções de con tro le e, por via de con se -
qüên cia, de pla ne ja men to, de fe ri das pelo cons ti tu in te
ao Con gres so Na ci o nal e, por via de con se qüên cia, à
co mis são mis ta de que tra ta o art. 166, § 1º, da Lei
Ma i or.

De fato, pela atu al re da ção da nor ma, o Con -
gres so deve re ce ber ape nas as de mons tra ções con -
tá be is au di ta das. Mas, sem o re la tó rio das apli ca ções
de re cur sos, tor na-se pra ti ca men te im pos sí vel acom -
pa nhar a ob ser vân cia dos pre ce i tos ati nen tes aos
Fun dos e os re sul ta dos au fe ri dos. Assim, jus ti fi ca-se a
al te ra ção efe tu a da no § 4º do art. 20 da Lei nº 7.827/89.

A in clu são do pro gra ma de apli ca ções para o
exer cí cio sub se qüen te, en vi a do ao Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal até 30 de se tem bro, an tes mes mo de 
sub me tê-lo aos Con se lhos De li be ra ti vos dos Fun dos, 
ser ve de con tras te para efe tu ar o exa me dos re sul ta -
dos ob ti dos. Des sa for ma, nada mais na tu ral do que
dis po ni bi li zar a pre ten são ini ci al de apli ca ções dos re -
cur sos àque le ente en car re ga do de pro nun ci ar-se a
res pe i to, para co nhe ci men to, opor tu ni zan do o ade -
qua do co te jo en tre o pre ten di do e o al can ça do.

Cum pre des ta car que, com este pro je to de lei,
pre ten de-se co i bir ocor rên ci as como a apre ci a ção
das apli ca ções dos Fun dos com mais de seis anos de
de fa sa gem. Atri bu in do-se res pon sa bi li da de a um ór -
gão es pe cí fi co do Con gres so Na ci o nal, que é a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li -
za ção, e fa cul tan do a re gu la men ta ção da for ma e dos
pra zos para exa me por meio do seu re gi men to in ter no,

va lo ri za-se o tra ba lho e a atu a ção fis ca li za do ra do
con tro le ex ter no exer ci do pelo Con gres so Na ci o nal.

Isso pos to, res ta con tar com o apo io dos No bres
Par la men ta res para a apro va ção da pre sen te pro po -
si ção.

Sala das Ses sões, 16 de agos to de 2001. – Se -
na dor Jef fer son Pé res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.177, DE 12 DE JANEIRO DE 2001

Dis põe so bre as ope ra ções com re -
cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de
Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor des te e do
Cen tro-Oes te, de que tra ta a Lei nº 7.827,
de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
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. 15. Fi cam re vo ga dos o art. 11 e o § 2º do art.
16 da Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989; os
arts. 1º, 3º, 5º, 6º; o § 3º do art. 8º e o art. 13 da Lei
nº 9.126, de 10 de no vem bro de 1995.

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Re gu la men ta o art. 159, in ci so I, alí -
nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Nor te – FNO, o Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE e o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Cen tro-Oes te – FCO, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, no
exer cí cio do car go de Pre si den te da Re pú bli ca, 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 Fi cam cri a dos o Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Nor te – FNO, o Fun do Cons ti tu ci o -
nal de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE e o Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te –
FCO, para fins de apli ca ção dos re cur sos de que tra ta
a alí nea c do in ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, os qua is se or ga ni za rão e fun ci o na rão nos ter mos
des ta lei.
....................................................................................



Art. 20. Cada ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral de ca -
rá ter re gi o nal apre sen ta rá, se mes tral men te, ao Con -
se lho De li be ra ti vo da su pe rin ten dên cia de de sen vol -
vi men to de sua res pec ti va re gião, re la tó rio cir cuns -
tan ci a do so bre as ati vi da des de sen vol vi das e os re -
sul ta dos ob ti dos.

§ 1º O exer cí cio fi nan ce i ro de cada Fun do co in -
ci di rá com o ano ci vil, para fins de apu ra ção de re sul -
ta dos e apre sen ta ção de re la tó ri os.

§ 2º De ve rá ser con tra ta da au di to ria ex ter na, às
ex pen sas do Fun do, para cer ti fi ca ção do cum pri men -
to das dis po si ções cons ti tu ci o na is e le ga is es ta be le ci -
das, além do exa me das con tas e ou tros pro ce di men -
tos usu a is de au di ta gem.

§ 3º Os ban cos ad mi nis tra do res de ve rão co lo -
car à dis po si ção dos ór gãos de fis ca li za ção com pe -
ten tes os de mons tra ti vos, com po si ções de fi nal de
mês, dos re cur sos, apli ca ções e re sul ta dos dos Fun -
dos res pec ti vos.

§ 4º O ba lan ço, de vi da men te au di ta do, será en -
ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal, para efe i to de fis -
ca li za ção e con tro le.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 48.* Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a

san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so -
bre to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es -
pe ci al men te so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli -
ca e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra -
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go -
ver no Fe de ral;

* Alte ra do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19/98.

VIII – con ces são de anis tia;
IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen só ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas; 

XI — 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;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;
XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral;
XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su -

pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I.
....................................................................................

Art. 70.* A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça -
men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União e das
en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, quan to à 
le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção
das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas, será ex ci da
pelo Con gres so Na ci o nal, me di an te con tro le ex ter no,
e pelo sis te ma de con tro le in ter no de cada Po der.

Pa rá gra fo úni co. Pres ta rá con tas qual quer pes -
soa fí si ca ou ju rí di ca, pú bli ca ou pri va da, que uti li ze,
ar re ca de, guar de, ge ren cie ou ad mi nis tre di nhe i ros,
bens e va lo res pú bli cos ou pe los qua is a União res -
pon da, ou que, em nome des ta, as su ma obri ga ções
de na tu re za pe cu niá ria.

Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con gres -
so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, ao qual com pe te:
....................................................................................

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das Re giões Nor -



te, Nor des te e Cen tro-Oes te, 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 ao semi-ári do.
....................................................................................

Art. 166. Os pro je tos de lei re la ti vos ao pla no
plu ri a nu al, às di re tri zes or ça men tá ri as, ao or ça men to
anu al e aos cré di tos adi ci o na is se rão apre ci a dos pe -
las duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, na for ma do
re gi men to co mum.

§ 1º Ca be rá a uma co mis são mis ta per ma nen te
de Se na do res e De pu ta dos:

I – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os pro je tos
re fe ri dos nes te ar ti go e so bre as con tas apre sen ta das 
anu al men te pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

II – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os pla nos e
pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e se to ri a is pre vis tos
nes ta Cons ti tu i ção e exer cer o acom pa nha men to e a
fis ca li za ção or ça men tá ria, sem pre ju í zo da atu a ção
das de ma is co mis sões do Con gres so Na ci o nal e de
suas Ca sas, cri a das de acor do com o art. 58. 

§ 2º As emen das se rão apre sen ta das na co mis -
são mis ta, que so bre elas emi ti rá pa re cer, e apre ci a -
das, na for ma re gi men tal, pelo ple ná rio das duas Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal.

§ 3º As emen das ao pro je to de lei do or ça men to
anu al ou aos pro je tos que o mo di fi quem so men te po -
dem ser apro va das caso:

I – se jam com pa tí ve is com o pla no plu ri a nu al e
com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – in di quem os re cur sos ne ces sá ri os, ad mi ti -
dos ape nas os pro ve ni en tes de anu la ção de des pe sa, 
ex clu í das as que in ci dam so bre:

a) do ta ções para pes so al e seus en car gos;
b) ser vi ço da dí vi da;
c) trans fe rên ci as tri bu tá ri as cons ti tu ci o na is para 

Esta dos, Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral; ou
III – se jam re la ci o na das:
a) com a cor re ção de er ros ou omis sões; ou
b) com os dis po si ti vos do tex to do pro je to de lei.
§ 4º As emen das ao pro je to de lei de di re tri zes

or ça men tá ri as não po de rão ser apro va das quan do in -
com pa tí ve is com o pla no plu ri a nu al.

§ 5º O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá en vi ar
men sa gem ao Con gres so Na ci o nal para pro por mo di -
fi ca ção nos pro je tos a que se re fe re este ar ti go en -
quan to não ini ci a da a vo ta ção, na co mis são mis ta, da
par te cuja al te ra ção é pro pos ta.

§ 6º Os pro je tos de lei do pla no plu ri a nu al, das
di re tri zes or ça men tá ri as e do or ça men to anu al se rão

en vi a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca ao Con gres so 
Na ci o nal, nos ter mos da lei com ple men tar a que se
re fe re o art. 165, § 9º.

§ 7º Apli cam-se aos pro je tos men ci o na dos nes te
ar ti go, no que não con tra ri ar o dis pos to nes ta Se ção, as
de ma is nor mas re la ti vas ao pro ces so le gis la ti vo.

§ 8º Os re cur sos que, em de cor rên cia de veto,
emen da ou re je i ção do pro je to de lei or ça men tá ria
anu al, fi ca rem sem des pe sas cor res pon den tes po de -
rão ser uti li za dos, con for me o caso, me di an te cré di tos 
es pe ci a is ou su ple men ta res, com pré via e es pe cí fi ca
au to ri za ção le gis la ti va.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes re que ri men tos:

REQUERIMENTO Nº 448,  DE 2001

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 da se guin te in for ma ção:

So bre a ve ra ci da de da in for ma ção de
que a Com pa nhia Pa ra na en se de Ener gia
Elé tri ca – COPEL, cuja ven da pre vis ta para
ou tu bro do cor ren te ano, es ta ria in clu sa no
re cen te acor do do Go ver no Fe de ral com o
FMI;

Jus ti fi ca ção

Tal so li ci ta ção faz-se ne ces sá ria em de cor rên -
cia de no tí cia ve i cu la da, nes te sen ti do, no jor nal Fo -
lha de S. Pa u lo, em 16 de agos to de 2001. A pri va ti -
za ção da Co pel teve a sua dis cus são ini ci a da on tem
na Assem bléia Le gis la ti va do Pa ra ná e tem sus ci ta do
enor me po lê mi ca no nos so Esta do. Se gun do a Agên -
cia Fo lha, em Cu ri ti ba, foi a mais lon ga e tu mul tu a da
ses são de sua his tó ria ter mi nan do com o ple ná rio
ocu pa do por ma ni fes tan tes sem que os de pu ta dos
con se guis sem vo tar o pro je to.

Sala das Ses sões, 16 de agos to de 2001. –
Osmar Dias, Se na dor.

(À Mesa para de ci são.)



REQUERIMENTO Nº 449, DE 2001

Re que i ro, 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, se jam pres ta das
pelo Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do da Sa ú de as se -
guin tes in for ma ções:

1. Va lor efe ti va men te li be ra do, até esta 
data em re la ção ao es ta be le ci do no Orça -
men to da Se gu ri da de So ci al, para o Mi nis té -
rio da Sa ú de no exer cí cio de 2001. Pre vi são 
or ça men tá ria para o exer cí cio de 2002.

2. Si tu a ção da li be ra ção e da exe cu ção 
or ça men tá ria dos re cur sos pre vis tos para o
Mi nis té rio da Sa ú de no Orça men to da Se -
gu ri da de So ci al de 2001, em re la ção aos
Pro gra mas Sa ú de da Fa mí lia, Aten ção à
Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia, Sa ú de
Men tal, Sa ne a men to Bá si co, Pre ven ção e
Con tro le da Den gue, Qu a li da de do San gue
e Con tro le da Han se nía se e de ou tras Der -
ma to ses, e à ati vi da de Implan ta ção do Car -
tão Na ci o nal do Sis te ma Úni co de Sa ú de.

3. Ações im ple men ta das para re sol ver
a con tro vér sia ju rí di ca en tre a Pro cu ra do -
ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal e a Advo ca -
cia Ge ral da União, de um lado, e a Con sul -
to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio da Sa ú de e o
Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, de ou tro, re fe -
ren te à in ter pre ta ção do art. 7º da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 29, de 2000, que pro mo -
veu al te ra ção na re da ção do art. 77 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, no que diz res pe i to ao 
vo lu me mí ni mo de re cur sos a se rem apli ca -
dos, pela União, em ações e ser vi ços de
sa ú de no pe río do de 2001 a 2004, e con clu -
sões a que se che gou.

Jus ti fi ca ção

Ten do em vis ta a con tro vér sia ori un da da in ter -
pre ta ção do art. 7º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29,
de 2000, que as se gu ra os re cur sos mí ni mos para o fi -
nan ci a men to das ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de, 
en vol ven do a Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o -
nal e a Advo ca cia Ge ral da União, por um lado e a
Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio da Sa ú de, do ou tro, 
afi gu ra-se-nos de ex tre ma re le vân cia e ur gên cia,
para o fiel exer cí cio das fun ções cons ti tu ci o na is do
Con gres so Na ci o nal, ter co nhe ci men to das me di das
e pro vi dên ci as to ma das para a su pe ra ção do con fli to,
uma vez que suas re per cus sões in ci dem di re ta men te

so bre a qua li da de de vida da so ci e da de bra si le i ra
como um todo.

No mes mo con tex to, cre mos ne ces sá rio es cla -
re cer as de nún ci as tra zi das a pú bli co pela im pren sa
de que a exe cu ção de de ter mi na dos pro gra mas e ati -
vi da des es tra té gi cas do se tor sa ú de en con tra-se pre -
ju di ca da pela não li be ra ção de re cur sos pre vis tos no
or ça men to.

É essa, por tan to, a ra zão que fun da men ta o pre -
sen te Re que ri men to.

Sala das Ses sões, 16 de agos to de 2001. – Se -
na dor Car los Va la da res.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De acor -
do com o dis pos to no art. 1º da Re so lu ção nº 1, de
1996-CN, e com as in di ca ções das Li de ran ças, a Pre -
si dên cia de sig na os mem bros do Se na do Fe de ral na
Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la men tar
Con jun ta do Mer co sul.

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PMDB

Ro ber to Re quião Pe dro Si mon
Ca sil do Mal da ner Amir Lan do
José Fo ga ça Mar lu ce Pin to

PFL
Jor ge Bor nha u sen Wal deck Orné las
Ge ral do Althoff José Co e lho

Blo co (PSDB-PPB)
Pe dro Piva Ri car do San tos
Ante ro Paes de Bar ros Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co de Opo si ção (PT-PDT-PPS)
Emí lia Fer nan des (vago)

PTB
Arlin do Por to (vago)

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 450, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Frei



Artur Agos ti ni, fa le ci do on tem dia 15 de agos to no Esta -
do de Ro ra i ma, ví ti ma de aci den te au to mo bi lís ti co:

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 aos Mem bros

da Co mis são Pas to ral da Ter ra do Esta do de Ro ra i ma
e aos Di ri gen tes da Di o ce se de Boa Vis ta – RR.

Sala das Ses sões, 16 de agos to de 2001. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Este
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.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
para en ca mi nhar a vo ta ção. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
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, faço-me, nes -
te mo men to, in tér pre te do sen ti men to de imen so pe -
sar que aco me te os ro ra i men ses, ten do em vis ta o fa -
le ci men to do Frei Artur Agos ti ne, per so na li da de das
mais que ri das e res pe i ta das em Ro ra i ma, mem bro da 
1ª Ordem Fran cis ca na.

Ví ti ma fa tal de um aci den te au to mo bi lís ti co,
ocor ri do on tem, às 19 ho ras, na BR-174, na pro xi mi -
da de do iga ra pé Pa ri ca ra na, a cer ca de 150 qui lô me -
tros de Boa Vis ta, foi pri va do da vida, as sim como os
três in dí ge nas que o acom pa nha vam no ve í cu lo.

O Frei Artur Agos ti ne vol ta va de uma das suas
mu i tas mis sões que fa zia no in te ri or e, sem dú vi da
al gu ma, de i xa uma la cu na gran de no Esta do de Ro -
ra i ma.

Di ri gen te da Di o ce se de Ro ra i ma e Co or de na -
dor da Co mis são Pas to ral da Ter ra, de di ca va-se ao
tra ba lho da for ma ção de li de ran ças e atu a va não só
na área ur ba na, mas tam bém na área ru ral.

Per de a Igre ja Ca tó li ca um gran de após to lo, per -
de Ro ra i ma um lí der re li gi o so ca ris má ti co, cuja vida
era vol ta da para o bem, para o di re i to à li ber da de, di -
re ci o na da à eqüi da de so ci al.

Re gis tro, pois, a tris te za não só do povo da mi -
nha ter ra pela de sa pa re ci men to do Frei Artur Agos ti -
ne, mas tam bém o meu sin ce ro la men to em ra zão do
ocor ri do.

Per so na li da des como a do sa u do so Frei Agos ti -
ne são aque las que bem ti pi fi cam os se res hu ma nos
que o mun do ne ces si ta, cha man do-o de ho mens de
boa von ta de.

Qu e ro, por tan to, pe dir ao Ple ná rio a apro va ção
des sa ho me na gem a um ho mem que tem sua his tó ria 

vol ta da para ação so ci al no meu Esta do e na re gião
Ama zô ni ca.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

Se nhor Pre si den te, Srªs. Se na do ras, Srs. Se na do res,
faço-me, nes te mo men to, in tér pre te do sen ti men to de imen so
pe sar que aco me te os ro ra i men ses, ten do em vis ta o fa le ci men -
to do frei Artur Agos ti ne, per so na li da de das mais que ri das e res -
pe i ta das em Ro ra i ma, mem bro da 1ª Ordem Fran cis ca na.

Ví ti ma fa tal de um aci den te au to mo bi lís ti co, ocor ri do on -
tem, por vol ta das 19 ho ras, nas pro xi mi da des do iga ra pé Pa ri ca -
ra na, a cer ca de 150 qui lô me tros de Boa Vis ta, foi pri va do da
vida, as sim como o fo ram três in dí ge nas que se en con tra vam no
mes mo ve í cu lo.

O frei Artur Agos ti ne vol ta va, en tão, de mais uma das mu i -
tas mis sões que to ma va para si. Tra zia vá ri os in dí ge nas da Mis -
são Su ru mú que, des de sá ba do, par ti ci pa vam de um cur so so bre
Di re i tos Indí ge nas. Di ri gen te da Di o ce se de Ro ra i ma e Co or de na dor 
da Co mis são Pas to ral da Ter ra de di ca va-se ao tra ba lho de for ma -
ção de li de ran ças em ques tões li ga das à ter ra, fos se ela ur ba na ou
ru ral. Era mais do que um “ho mem de Deus”, era o nor te dos de -
sas sis ti dos, era um de fen sor do pi o ne i ro des te imen so Bra sil, o ín -
dio. Per de a Igre ja Ca tó li ca um gran de após to lo, per de Ro ra i ma
um lí der re li gi o so, ca ris má ti co, cuja vida era vol ta da para o bem,
para o di re i to à Li ber da de, di re ci o na da à eqüi da de e à jus ti ça.

Re gis tro, pois, a tris te za não só do povo da mi nha ter ra
pelo de sa pa re ci men to do frei Artur Agos ti ni, mas tam bém o meu
sin ce ro la men to em ra zão do ocor ri do.

Per so na li da des como a do sa u do so frei são aque las que
bem ti pi fi cam os se res hu ma nos de que o mun do ne ces si ta, cada 
vez mais, ou seja, são aque las per ti nen tes aos cha ma dos “ho -
mens de boa-von ta de”.

Era o que ti nha a di zer.

Obri ga do.

Aci den te mata pa dre e três in dí ge nas

Um aci den te na BR – 174 ca u sou a mor te do frei Artur
Agos ti ni, três in dí ge nas e fe ri men tos em sete ou tras pes so as. O
fato acon te ceu por vol ta das 19 ho ras nas pro xi mi da des do iga ra -
pé Pa ri ca ra na, em fren te à fa zen da Di a man te Ver de, cer ca de
150 qui lô me tros de Boa Vis ta em di re ção a Ve ne zu e la.

Con for me in for ma ções do jor na lis ta André Vas con ce los,
as ses sor de co mu ni ca ção do Con se lho Indí ge na de Ro ra i ma –
CIR –, a F-1000 da Di o ce se de Ro ra i ma era di ri gi da pelo  Arthur
Agos ti ni. Ele tra zia vá ri os in dí ge nas da Mis são Su ru mú que des -
de sá ba do par ti ci pa vam do Cur so de Di re i tos Indí ge nas or ga ni za -
do pelo CIR.

Na ca bi na da F-1000 jun to com Lú cia Ma cu xi e frei Artur,
que di ri gia o car ro, a in dí ge na Ma ria de Fá ti ma das Cha gas con -
tou que um ve í cu lo tra fe gan do em sen ti do con trá rio ao de les, ia
com a luz alta e en can de ou o pa dre, fa zen do com que eles sa ís -
sem da pis ta.



Qu es ti o na da se não hou ve ra co li são ou ou tro obs tá cu lo
para mo ti var o aci den te Ma ria de Fá ti ma pen sou e dis se. “Eu não
me lem bro di re i to. Acho que hou ve uma ba ti da, sim”, de mons tran -
do ain da es tar ator do a da de vi do ao aci den te e cho ca da com a
cena que pre sen ci ou.

Se gun do ela, de po is do car ro pa rar, os so bre vi ven tes fo -
ram ver o que ti nha acon te ci do com cada um, e des co bri ram que
o  e Lú cia Ma cu xi es ta vam mor tos. Com a che ga da de ve í cu los
que tra fe ga vam na ro do via, os fe ri dos fo ram le va dos para a ci da -
de de Pa ca ra i ma, 70 qui lô me tros dis tan te do lo cal do aci den te.
Entre os re mo vi dos para lá es ta vam os in dí ge nas Davi Dey den da 
et nia wai-wai e Se ve ri no Ra i mun do Ro dri gues da et nia ma cu xi,
que mor re ram pou cos ins tan tes de po is de re ce be rem os pri me i -
ros so cor ros. Além de les, ou tras sete pes so as tam bém fo ram le -
va dos para lá, onde fi cou Au gus to da Sil va Ro dri gues com es co -
ri a ções de na tu re za leve.

Após os pri me i ros aten di men tos e com sus pe i ta de tra u -
ma tis mo cra ni a no e fra tu ras múl ti plas, para Boa Vis ta fo ram re -
mo vi dos: Mo i sés Sou za de Alme i da; Qu e les da Sil va; Alon ço da
Sil va; Car los Pe re i ra da Sil va; Ernes to Ma lhe i ros e Van der ley
Wai-wai. “Cin co de les es ta vam com tra u ma tis mo cra ni a no”, dis se
uma en fer me i ra de Pa ca ra i ma, que pe diu para sua iden ti da de
não ser re ve la da.

Ver são – De acor do com uma fon te ou vi da pela Fo lha, o
aci den te ocor reu por que um car ro ve ne zu e la no ten tou ul tra pas -
sar a F-1000 di ri gi da por frei Artur Agos ti ni quan do ou tro ve í cu lo
ia em di re ção à Pa ca ra i ma. “Ao ten tar vol tar para sua pis ta, o car -
ro ve ne zu e la no deu um pe que no to que na F-1000 do pa dre que
ca po tou na pis ta, en quan to o ve ne zu e la no des ceu o ater ro”, de -
cla rou.

Quem era O  Frei  

O frei Artur Agos ti ni era mem bro da 1ª Ordem Fran cis ca -
na. Em Ro ra i ma ele co or de na va a Co mis são Pas to ral da Ter ra,
se de di can do ao tra ba lho de for ma ção de li de ran ças quan to ao
di re i to à ter ra, fos se ur ba na ou ru ral.

Até a se ma na pas sa da, ele in te gra va o Con se lho Mu ni ci -
pal de Meio Ambi en te e dele de i xou de fa zer par te de vi do a vo ta -
ção que o ex clu iu do ór gão. Ape sar de ques ti o na do, era res pe i ta -
do mes mo pe los que ques ti o na vam sua atu a ção.

Entre mem bros dos di fe ren tes mo vi men tos pas to ra is, o 
go za va de res pe i to e ad mi ra ção. “A co mu ni da de ca tó li ca per deu
uma li de ran ça que se pre o cu pa va com a de mo cra ti za ção do di re i -
to à ter ra”, dis se o jor na lis ta André Nas ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to nº 450, de 2001.

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

Apro va do. 
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 270, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re cur so nº 27, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 270, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Álva ro Dias, que es ta be le ce
a obri ga to ri e da de de apli ca ção de, no mí ni -
mo, 22% dos re cur sos do sis te ma BNDES
para fi nan ci a men to de pro je tos do se tor de
agro in dús tria, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.075, de 1999 e
715, de 2001, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Gil ber to
Mes tri nho, 1º pro nun ci men to (so bre o
Pro je to): fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os
dos Se na do res José Fo ga ça, Pa u lo Sou -
to, Ge ral do Althoff, Ro meu Tuma, Edu ar -
do Si que i ra Cam pos e Bel lo Par ga; 2º pro -
nun ci a men to (so bre a Emen da nº 1, de
Ple ná rio): fa vo rá vel, nos ter mos da Su be -
men da nº 1-CAE (Subs ti tu ti va) à Emen da
nº 1-Plen.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to, da emen -
da e da su be men da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Para dis -
cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/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, este pro je to é uma ten ta ti va de se
re or de nar, a meu ver, de for ma mais ade qua da, em
fun ção das ca rac te rís ti cas des te País con ti nen te, a
apli ca ção dos re cur sos do BNDES, que é o nos so
gran de ban co na ci o nal de fo men to, que tem um or ça -
men to gi gan tes co, ins tru men to va li o so para a ala van -
ca gem do pro ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co e 
so ci al do nos so Bra sil, es pe ci al men te com o ob je ti vo
de ge ra ção de em pre gos.

De iní cio, o BNDES teve uma fun ção re le van te:
fi nan ci ar em pre sas es ta ta is para do tar o País de uma
in fra-es tru tu ra ade qua da no se tor ro do viá rio, fer ro viá -
rio, ae ro por tuá rio e por tuá rio, so bre tu do no se tor de
ener gia.

Jus ce li no Ku bits chek, es pe ci al men te, uti li zou da 
for ma mais con ve ni en te essa ins ti tu i ção fi nan ce i ra,



em gran de par te res pon sá vel pelo pro ces so de de -
sen vol vi men to do nos so País. 

Nos úl ti mos tem pos, no en tan to, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o que se as sis te é a apli ca ção
dos re cur sos do BNDES no ta da men te no pro je to de
de ses ta ti za ção do Go ver no Fe de ral. Com isso, re cur -
sos que po de ri am es ti mu lar a ge ra ção de em pre go no 
in te ri or do País têm sido des ti na dos ao fi nan ci a men to
de gran des em pre sas mul ti na ci o na is em vá ri os se to -
res da ati vi da de, es pe ci al men te em se to res es tra té gi -
cos da nos sa eco no mia, como o se tor de ener gia.

Ao olhar o Se na dor Ro me ro Jucá, lem bro-me
exa ta men te que, no dia em que vo tá va mos aqui no
Se na do Fe de ral a au to ri za ção para o Go ver no de Ro -
ra i ma ad qui rir em prés ti mos ex ter nos para ins ta la ção
do sis te ma de dis tri bu i ção de ener gia, o BNDES fi -
nan ci a va uma em pre sa nor te-ame ri ca na para ad qui -
rir par te da Cesp, no Esta do de São Pa u lo.

Este já é, sem som bra de dú vi da, um fato gra ve:
um pe que no Esta do bra si le i ro fica pro i bi do de va -
ler-se de re cur sos na ci o na is do BNDES, ten do que
bus car re cur sos ex ter nos com ta xas de ju ros su pe ri o -
res, en quan to o Go ver no bra si le i ro, por meio do
BNDES, com ta xas de ju ros in fe ri o res, fi nan cia uma
em pre sa es tran ge i ra para aqui si ção de uma em pre sa
pú bli ca na ci o nal, cons tru í da com es for ço do povo bra -
si le i ro. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
o nos so pro je to tem essa fi na li da de. A agro in dús tria é
o se tor ge ra dor de em pre go no País e tem o po der de
lo ca li zar, de for ma mais com pe ten te, no es pa ço ge o -
grá fi co, a po pu la ção bra si le i ra, eli mi nan do es sas dis -
tor ções exis ten tes com o êxo do. As gran des po pu la -
ções in te ri o ra nas se lo co mo vem para as re giões me -
tro po li ta nas atra í das por me lho res opor tu ni da des de
vida, já que os gran des pro je tos in dus tri a is lá es tão lo -
ca li za dos.

Por tan to, há aí uma dis tor ção: se o Po der Pú bli -
co não pode de ter mi nar onde as pes so as de vem vi -
ver, tem a obri ga ção e os me ca nis mos ne ces sá ri os
para es ti mu lar uma me lhor dis tri bu i ção no es pa ço ge -
o grá fi co da nos sa po pu la ção, evi tan do o êxo do.

Esta mos fi xan do um mí ni mo de 22% dos re cur -
sos do BNDES para fi nan ci ar a agro in dús tria. Já ti ve -
mos até 29% dos re cur sos do BNDES para o se tor e
esse per cen tu al caiu para 13%. Evi den te men te, com
re cur sos mais vo lu mo sos no se tor de agro in dús tria,
va mos, além de dis tri bu ir me lhor a po pu la ção, es ti mu -
lar a agri cul tu ra, di na mi zar o co mér cio e o trans por te,
au men tar a re ce i ta pú bli ca dos Mu ni cí pi os bra si le i ros

e, cer ta men te, con ter de for ma ob je ti va o êxo do, es -
pe ci al men te o ru ral. 

A agro in dús tria se lo ca li za pró xi mo à pro pri e da -
de ru ral, onde se pro duz, com mu i to es for ço, a ma té -
ria-pri ma que deve ser trans for ma da in dus tri al men te,
agre gan do va lo res à eco no mia, já que a ex por ta ção
dos pro du tos pri má ri os in na tu ra sub trai dos co fres
pú bli cos um per cen tu al de re ce i ta ex pres si vo.

Por tan to, Sr. Pre si den te, esta pro pos ta, se aco -
lhi da por esta Casa e pelo Go ver no da Re pú bli ca, cer -
ta men te pro mo ve rá uma ver da de i ra re vo lu ção no in -
te ri or do País, es ti mu lan do in ves ti men tos pro du ti vos
de for ma acen tu a da e, por con se qüên cia, me lho ran -
do as con di ções de vida, in clu si ve nas re giões me tro -
po li ta nas.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Álva ro Dias, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Con ce do, com pra zer, o apar te a V. Exª, Se na dor
Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Álva ro Dias, con si de ro da ma i or im por tân cia o pro je to
de lei de au to ria de V. Exª, prin ci pal men te por que fo -
men ta o de sen vol vi men to eco nô mi co do País. Quem
in ves te na agri cul tu ra, e con se qüen te men te na agro -
in dús tria, ge ra rá em pre gos e per mi ti rá a cap ta ção de
im pos tos. Irei um pou qui nho mais além. Hoje vi ve mos 
em um mun do glo ba li za do, em que a com pe ti ção é
mu i to gran de, e, quan do fa la mos em ex por ta ção, te -
mos de con quis tar esse ter ri tó rio no Bra sil. Por ou tro
lado, ini ci al men te, hou ve apli ca ções no se tor da agro -
in dús tria nos anos de 1995, 1996, 1997 e 1998, que
vêm ca in do. Se não me en ga no, che ga mos a ter, em
1996, 25% de ver bas des ti na das aos pro je tos da
agro in dús tria pelo BNDES, que é um im por tan te fi -
nan ci a dor do sis te ma pro du ti vo do nos so País. Du ran -
te toda mi nha vida, par ti ci pei des se sis te ma e co nhe -
ço-o de per to e sei de sua im por tân cia. Mu i tas ve zes,
o BNDES tem di re ci o na do seus in ves ti men tos para
os Esta dos, para ser vi ços e para pri va ti za ção e es -
que ce-se de algo mu i to im por tan te. Re cen te men te,
vi mos, na Ba hia, quan do a Ford se di ri giu para lá,
uma com ple men ta ção fa bu lo sa de ver bas para apo i ar 
uma mul ti na ci o nal que de ve ria tra zer o seu in ves ti -
men to de lá, con cor ren do com o mer ca do na ci o nal e
sem tra zer be ne fí ci os e ge ra ção de em pre gos. Essa
sua pro pos ta é vá li da e im por tan te por que te re mos
mi lha res de mi cro em pre sas, de agro in dús tri as pro je -
tan do o seu cres ci men to. E o País vai de pen der dis so.
Pa ra béns a V. Exª pelo pro je to! Eu até per gun ta ria o



se guin te: por que não es ten dê-lo tam bém às mi cro -
em pre sas do se tor pro du ti vo? Pa ra béns, Se na dor!

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Agra de ço a V. Exª o apar te. Esse é um se tor que gera
um nú me ro ma i or de em pre gos a um cus to me nor.
Não há dú vi da ne nhu ma dis so. 

Nós es ta re mos, des sa for ma, ali men tan do a
agri cul tu ra, como diz V. Exª, que é nos sa vo ca ção na -
tu ral. Cla ro que de ve mos de sen vol ver ao má xi mo o
pro ces so de in dus tri a li za ção no País, mas sem per -
der de vis ta a nos sa vo ca ção na tu ral, que é a agro in -
dús tria. Daí a im por tân cia de agre gar va lo res na eco -
no mia por meio de um pro ces so de agro in dus tri a li za -
ção no in te ri or do País. 

Vejo, aqui, em uma das emen das apre sen ta das, 
uma jus ti fi ca ti va de que hou ve um in cre men to de re -
cur sos no se tor da agro in dús tria, mas per cen tu al -
men te não. Esse in cre men to em va lo res bru tos diz
res pe i to ao pro ces so in fla ci o ná rio em que vi ve mos no 
Bra sil; me nor no Pla no Real, mas ain da exis ten te.
Tan to que ti ve mos, no ano de 1994, 29% dos re cur sos 
do BNDES des ti na dos à agro in dús tria e no ano de
1998 – úl ti mo dado que te mos –, quan do da apre sen -
ta ção do pro je to, ape nas 13%, já que o gros so do or -
ça men to do BNDES foi uti li za do exa ta men te no pro -
ces so de de ses ta ti za ção do nos so País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, es pe ro que esta Casa
aco lha esta pro pos ta, que não tem ou tro ob je ti vo se -
não con tri bu ir com as ações de Go ver no para de sen -
vol ver mos a nos sa eco no mia. 

Mu i to obri ga do Sr. Pre si den te.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –

Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.

Exª a pa la vra por dez mi nu tos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
gos ta ria de lou var a fe liz ini ci a ti va do emi nen te Se na -
dor Álva ro Dias. Na re a li da de, o gran de fi nan ci a dor do 
Bra sil é o BNDES, que tem um ca pi tal as tro nô mi co e
que pode e deve fi nan ci ar, prin ci pal men te, o se tor
agro pe cuá rio. 

O que pre ci sa mos é agre gar va lor aos nos sos
in su mos pri má ri os para ter mos con di ções de com pe -
ti ti vi da de com os mer ca dos in ter na ci o na is e para me -
lho rar mos a nos sa ba lan ça co mer ci al. Este pro je to é
a me lhor ma ne i ra de ge rar em pre go na zona ru ral,
evi tan do o êxo do e re ver ten do o flu xo mi gra tó rio. As
nos sas me ga ló po les não es tão ofe re cen do as con di -
ções de vida que suas po pu la ções gos ta ri am de ter.
Por tan to, este pro je to de lei aten de às ne ces si da des

de ge ra ção de em pre go e de re ver são do flu xo mi gra -
tó rio.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço V. Exª. 

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Qu e ro
apro ve i tar, Se na dor Car los Pa tro cí nio, para, por in ter -
mé dio de V. Exª, cum pri men tar o au tor des ta pro pos -
ta, o Se na dor Álva ro Dias. Este pro je to vem aju dar a
des cen tra li zar o de sen vol vi men to do Bra sil, como diz
V. Exª, vem aju dar a evi tar es ses gran des con glo me -
ra dos, que ca u sam um su fo co tre men do em to dos
nós. Sem pre te nho des ta ca do que há três pro ble mas
fun da men ta is nas gran des me tró po les: in fra-es tru tu -
ra, mo ra dia e se gu ran ça. São pro ble mas sé ri os. Às
ve zes, digo que se aper tar mos os jor na is pela ma nhã, 
es cor re rá san gue, em fun ção da vi o lên cia ocor ri da à
no i te, da in tran qüi li da de. Isso é co mum. A pro pos ta do 
Se na dor Álva ro Dias aju da a des con cen trar, a fa zer
com que as pes so as fi quem onde se en con tram, ao
pro pi ci ar a in te ri o ri za ção do de sen vol vi men to, usan -
do o BNDES como fon te de fi nan ci a men to, cujo co -
man do o Go ver no bra si le i ro de tém, nas ques tões re -
la ci o na das à agro in dús tria – su i no cul tu ra, pro du ção
de grãos etc –, tudo isso que re pre sen ta qua se 40%
do PIB bra si le i ro e que em pre ga um per cen tu al ex tra -
or di ná rio de mão-de-obra, qua se 50%, di re ta e in di re -
ta men te, como ins tru men to para ocu par o Bra sil eqüi -
ta ti va men te, para de sa fo gar as gran des me tró po les.
Gos ta ria de cum pri men tar V. Exª e, por seu in ter mé -
dio, o Se na dor Álva ro Dias pela pro pos ta.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço o apar te do ilus tre Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, que fa lou com mu i to mais lu ci dez e pro fi ciên cia
aqui lo que eu gos ta ria de fa lar. Nós co mun ga mos do
mes mo pen sa men to: te mos que des con cen trar as
nos sas me ga ló po les.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de cha mar a aten ção
para o fato de que per ce bo aqui a in ten ção de se
apro var a Emen da nº 1, que mo di fi ca to tal men te o
pro je to do emi nen te Se na dor Álva ro Dias. Aliás, uma
emen da que não tem co ne xão ne nhu ma com o pro je -
to apre sen ta do pelo emi nen te Se na dor Álva ro Dias.

Qu e ro en ca mi nhar fa vo ra vel men te e so li ci tar
aos no bres pa res que apro ve mos o pro je to do emi -
nen te Se na dor Álva ro Dias. Se qui se rem der ru bar o
pro je to de S. Exª, que o fa çam, mas não de ve mos
apro var uma emen da que é to tal men te inó cua e ine fi -
caz. Não há ne ces si da de de apro var uma emen da
para fa zer com que o BNDES ve nha a pres tar es cla re -



ci men tos so bre o seu pla no de atu a ção em de ter mi -
na dos se to res, por que isso já te mos de so bra no Con -
gres so Na ci o nal.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

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, de cer ta for ma, sin to-me cons tran -
gi do di an te dos pro nun ci a men tos dos no bres co le -
gas, por que, no mé ri to, sou in te i ra men te fa vo rá vel à
pro po si ção do Se na dor Álva ro Dias. Acho tam bém
que o se tor de agro in dús tria tem que me re cer pri o ri -
da de nas apli ca ções do BNDES, por to das as ra zões
que fo ram aqui adu zi das: pela ge ra ção de em pre go,
pela in te ri o ri za ção da eco no mia, pe los be ne fí ci os so -
ci a is, en fim, por uma vo ca ção ine quí vo ca da eco no -
mia bra si le i ra. 

Entre tan to, obri gar o BNDES a in ves tir 22% das
suas apli ca ções glo ba is no se tor con duz a fre qüen tes 
des cum pri men tos, por ab so lu ta im pos si bi li da de de
aten di men to. Isso por que, se não hou ver pro je tos, pe -
di dos ou pro po si ções em exa me no BNDES – pro po -
si ções con si de ra das viá ve is sob o pon to de vis ta eco -
nô mi co e fi nan ce i ro –, não há como aten der tudo isso. 
O BNDES não cria pro je tos; ele fi nan cia pro je tos que
lhe são apre sen ta dos. A obri ga to ri e da de de apli ca ção 
vai con du zir pro va vel men te a um des cum pri men to da
lei. Se a pro po si ção ti ves se uma re da ção que obri gas -
se, por exem plo, o BNDES a apro var com pri o ri da de
to dos os pro je tos con si de ra dos viá ve is que lhe fos -
sem apre sen ta dos no se tor de agro in dús tria até que
esse to tal se si tu as se em tor no de 22% do glo bal, eu
es ta ria de ple no acor do.

Entre tan to, dis cor do da obri ga to ri e da de ab so lu -
ta. Co nhe ço o me ca nis mo de atu a ção do BNDES mu -
i to bem, por que fui fun ci o ná rio da que le Ban co du ran -
te toda a mi nha vida pro fis si o nal e sei que ele fun ci o -
na di an te de so li ci ta ções.

Re co nhe ço que a emen da sa nou o pro ble ma e
com ela es tou de acor do, por que obri ga a di re ção do
BNDES a pres tar con tas ao Se na do e jus ti fi car suas
apli ca ções. Por ou tro lado, com a obri ga to ri e da de ab -
so lu ta dos 22%, não obs tan te con cor dar in te i ra men te
com o mé ri to e o ob je ti vo da pro po si ção do Se na dor
Álva ro Dias, não pos so con cor dar, por co nhe cer pro -
fun da men te o fun ci o na men to do BNDES. A re da ção
po de ria ter sido ou tra, obri gan do o Ban co a fi nan ci ar
to dos os pro je tos do se tor con si de ra dos viá ve is até
atin gir aque le li mi te.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – Per mi te 
V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Com mu i ta sa tis fa ção, Se na dor.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, é cla ro que V. Exª, com o bri -
lhan tis mo que to dos já co nhe ce mos, abor da uma
ques tão im por tan te. Ao pro por o pro je to, ana li sei essa 
hi pó te se de a lei não po der ser cum pri da por au sên cia 
de pro je tos com pa tí ve is. No en tan to, a ex pe riên cia
de mons tra que há pro je tos ori un dos da agro in dús tria
so bran do no BNDES, e, quan do o Ban co de se ja, por
meio do seu cor po téc ni co, ele pode in clu si ve ori en tar
esse se tor – que é o mais ex pres si vo da eco no mia na -
ci o nal – a pro por pro je tos das mais di ver sas mo da li -
da des, aten den do in clu si ve às pe cu li a ri da des re gi o -
na is. Vejo, no meu Esta do do Pa ra ná, que é um Esta -
do emi nen te men te agrí co la, uma re gião como a do
su do es te, por exem plo, que se or ga ni za, es ta be le ce
um pro gra ma de in te ra ção en tre to dos os Mu ni cí pi os
e apre sen ta as mais di fe ren tes al ter na ti vas de pro je -
tos que po dem ser fi nan ci a dos pelo BNDES. No en -
tan to, os re cur sos do BNDES es tão sen do des ti na dos 
es pe ci al men te à pri va ti za ção no nos so País. Foi exa -
ta men te no em ba lo des sa dis tor ção go ver na men tal
de di ri gir os re cur sos fun da men ta is para o nos so de -
sen vol vi men to, a fim de al can çar os ob je ti vos da de -
ses ta ti za ção, que pro pu se mos esse pro je to. É cla ro
que é pos sí vel es ta be le cer re gu la men ta ção na for ma
como V. Exª pro põe, nes te mo men to, ou seja, com a
apli ca ção dos 22%, des de que com pro va da a exis tên -
cia de pro je tos viá ve is. Tudo isso é pos sí vel. O Go ver -
no pode pro por esse tipo de re gu la men ta ção para
que o nos so pro je to pos sa al can çar os seus ob je ti vos
sem pro mo ver ne nhum tipo de im pac to ne ga ti vo.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Se na dor Álva ro Dias, re pi to que es tou de acor do com
os pro pó si tos de V. Exª. Cre io que a re gu la men ta ção
não deve ex ce der em nada as obri ga ções da lei ou
não deve trun car em nada as suas obri ga ções. A lei
aqui está cla ra, está obri gan do o Ban co a apli car 22% 
dos seus re cur sos no se tor. Não é apro pri a da essa
obri ga to ri e da de. Pen so que de ve ria ha ver con di ci o -
na men tos na pró pria lei. A meu ver, isso vai sus ci tar
des cum pri men to da lei, seja pelo afã de se cum prir a
apro va ção de pro je tos que não são fi nan ce i ra men te
viá ve is, seja pelo cres ci men to do ín di ce de ina dim -
plên cia do Ban co, o que se ria ex tre ma men te gra ve.
Enfim, es tou aqui ex pli ci tan do as mi nhas pre o cu pa -
ções pela for ma como o pro je to está re di gi do e di zen -
do que eu pre fe ri ria uma for ma me lhor. 



O BNDES é um Ban co pú bli co, é uma em pre sa
da Na ção e do povo bra si le i ro. A sua ges tão de ve ria
es tar sub me ti da a um con tro le mu i to ma i or da so ci e -
da de. Di re to res no me a dos pelo Go ver no e com in ter -
fe rên ci as, mu i tas ve zes, de na tu re za po lí ti ca aca bam
in tro du zin do gran des dis tor ções. Cre io que de ve ría -
mos pen sar em um Con se lho para o BNDES, com
uma re pre sen ta ção mais subs tan ci al da so ci e da de,
para exa ta men te cor ri gir es ses as pec tos de con cen -
tra ção de apli ca ções em de ter mi na das re giões, de
aten di men to de in te res ses eco nô mi cos mais for tes. 

Po rém, em re la ção a esse tipo de le gis la ção
obri ga tó ria de um per cen tu al, con fes so a V. Exª, não
obs tan te re co nhe cer o mé ri to do seu pro pó si to, sen tir
di fi cul da de em apro vá-la, ra zão pela qual vo ta rei con -
tra ri a men te. Eu vo ta ria a fa vor da emen da, sim, por -
que ela obri ga à pres ta ção de con tas, mas não obri ga
à apli ca ção des se per cen tu al.

São es sas as con si de ra ções que eu que ria fa -
zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor 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 mi nha in ter ven ção tam bém é bas -
tan te se me lhan te à do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. 

Na Co mis são, vo tei con tra ri a men te ao pro je to e
que ro aqui res sal tar o enor me res pe i to que te nho
pelo Se na dor Álva ro Dias, bri lhan te Se na dor, ho mem
sé rio, de boa-fé, que fez este pro je to pen san do no
País, a seu modo, evi den te men te, sob o pris ma que S. 
Exª en ten de. Po rém, às ve zes, pro je tos com boas in -
ten ções po dem re sul tar em sen ti do e efe i to con trá ri -
os. Por tan to, isso leva, mu i tas ve zes, a ter que se po -
si ci o nar con tra ri a men te a tão boas e tão elo giá ve is in -
ten ções, como aque las que mo ve ram o Se na dor
Álva ro Dias.

De fato, hou ve uma re du ção re la ti va dos in ves ti -
men tos no se tor da agro in dús tria por par te do
BNDES, mas essa re du ção é re la ti va, por que, de
1996 para 1999, hou ve ver da de i ra men te uma du pli -
ca ção do vo lu me to tal de in ves ti men tos. Sal tou de
R$9 para R$18 bi lhões, ou seja, isso é mu i tís si mo
mais, é in con tá vel, é imen su ra vel men te mais do que o 
cres ci men to da eco no mia.

O BNDES se tor nou pos si vel men te o se gun do
ou o ter ce i ro ma i or ban co de in ves ti men tos pú bli cos
do mun do – não sei se além do Ban co Mun di al e do
BID há um ou tro ban co pú bli co de in ves ti men tos com

esse vo lu me de re cur sos dis po ní ve is para in ves ti -
men tos.

Com isso, o que ocor reu? O per cen tu al dos in -
ves ti men tos no se tor de agro in dús tria caiu; evi den te -
men te caiu, mas não em ter mos ab so lu tos. Para se
ter uma idéia, no ano de 1996, apli ca va-se R$1,6 bi -
lhão na agro in dús tria; em 1999 – por tan to, há dois
anos –, apli ca ram-se R$2,8 mi lhões, ou seja, pra ti ca -
men te fo ram do bra dos os in ves ti men tos. Sal tou-se de 
um nú me ro para ou tro que re pre sen ta 100% a mais.
Hou ve o do bro dos in ves ti men tos. Em ter mos ab so lu -
tos, há um ex tra or di ná rio cres ci men to, há uma gran de 
ex pan são de in ves ti men tos em agro in dús tria.

Por tan to, essa vin cu la ção, esse efe i to pode aca -
bar sen do ne ga ti vo. Hoje, 22% dos in ves ti men tos do
BNDES, ten do ha vi do essa enor me ex pan são dos
cré di tos que es tão dis po ní ve is, evi den te men te se tor -
nam um pou co ir re a lis tas di an te do Bra sil, di an te da
re a li da de eco nô mi ca, di an te da re a li da de em pre sa ri al 
bra si le i ra. E, ge ral men te, cri ar es ses en ges sa men tos, 
es sas obri ga to ri e da des, es sas for mas com pul só ri as
fe cha das e res tri tas aca ba ten do efe i tos ne ga ti vos, Sr. 
Pre si den te e Srs. Se na do res. Isso cria obri ga ções
que o Esta do tem que cum prir e aca bam se trans for -
man do, mais do que em obri ga ções, em fa ci li da des. 

Não é essa a in ten ção. O Se na dor Álva ro Dias é
um ho mem de boa-fé, é um ho mem pú bli co aci ma de
qual quer sus pe i ta, e evi den te men te esse tipo de in -
ten ção não pas sa pela sua ca be ça.

Qu an do cri a mos es ses in ves ti men tos, que têm
que ocor rer obri ga to ri a men te num de ter mi na do se tor, 
tipo Su dam, por exem plo, gera-se uma es pé cie de di -
nhe i ro fá cil. E aí in ven tam-se pro je tos, viá ve is ou in -
viá ve is, mu i tas ve zes, – e, na ma i o ria das ve zes, in viá -
ve is –, por que aque le di nhe i ro está ali, fá cil, dis po ní -
vel, obri ga tó rio, tem que ser em pres ta do. Não ha ven -
do pro je tos viá ve is e con sis ten tes, aca bam-se cri an -
do pro je tos in viá ve is e in con sis ten tes para re ce ber
aque le di nhe i ro – vide Su dam. Os pro je tos in viá ve is,
por tan to, aca bam se va len do des ses re cur sos pú bli -
cos para jo gar fora a pou pan ça in ter na na ci o nal.

Fico cha te a do, mas não pos so de i xar de di zer,
tal como o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que não pos -
so vo tar fa vo ra vel men te ao pro je to em si.

Inda go da Mesa se a emen da de ple ná rio não
tem a ca rac te rís ti ca de um subs ti tu ti vo. Por tan to, o
subs ti tu ti vo te ria pre fe rên cia, re gi men tal men te. Cre io
que tem pre fe rên cia. Então, es ta mos dis cu tin do o
subs ti tu ti vo e não o pro je to. Con fe re, Sr. Pre si den te?
(Pa u sa.)



Obri ga do. Agra de ço a con fir ma ção por par te da
Mesa. 

De modo que voto fa vo ra vel men te ao subs ti tu ti -
vo e que ro lou var a ati tu de do Se na dor Álva ro Dias,
por que ela nos trou xe a no vi da de de que, ago ra, o
BNDES terá que, anu al men te, en vi ar para o Se na do
todo o re la tó rio dos seus in ves ti men tos, dis cri mi na -
dos, para que se faça uma ava li a ção cri te ri o sa da dis -
tri bu i ção des ses re cur sos. Enten do essa ava li a ção.
Po de mos con vo car o Pre si den te do BNDES para que
nos ex pli que e, de po is dis so, po de mos en tão, aí sim,
di an te de um qua dro, apli car, quem sabe, uma le gis la -
ção que pos sa me lhor di ri gir ou abrir o le que des ses
in ves ti men tos.

Em 99% dos ca sos, voto a fa vor dos pro je tos de
lei do Se na dor Álva ro Dias, por que sem pre têm esse
cu nho de boa fé, de boa in ten ção, de vi são de um ho -
mem pú bli co que quer aten der os in te res ses do País,
mas, in fe liz men te, des sa vez es tou vo tan do con tra ri a -
men te. No en tan to, voto fa vo ra vel men te ao subs ti tu ti -
vo, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con cluo
a in for ma ção ao Se na dor José Fo ga ça, es cla re cen do
que, em bo ra te nha sido es ta be le ci da a Su be men da
nº 1, ela foi clas si fi ca da – como V. Exª en ten de – como 
sen do um subs ti tu ti vo. O que está sen do pos to em
vo ta ção será, por tan to, o subs ti tu ti vo, que tem pre fe -
rên cia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti -
nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª por dez mi nu tos, 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, ouvi 
com mu i to cu i da do o pro nun ci a men to do Se na dor
José Fo ga ça e acho que S. Exª é um Se na dor ex tra or -
di na ri a men te bem in ten ci o na do. Ja ma is al guém
ques ti o na ria a boa fé do Se na dor José Fo ga ça, mas o 
seu pro nun ci a men to veio las tre a do numa cer ta in ge -
nu i da de, por que a agro in dús tria e a agri cul tu ra, no
Bra sil, não vêm re ce ben do ne nhum es tí mu lo do Go -
ver no. O tal mo de lo de atre lar o se tor avan ça do da
eco no mia bra si le i ra ao fa mo so mun do glo ba li za do
tem des pre za do a agri cul tu ra e a agro in dús tria, e o
BNDES vem se guin do esse ca mi nho. O BNDES fi -
nan cia mon ta do ras de au to mó vel – mon ta do ras, me -
ras im por ta do ras de pe ças –, que mon tam con jun tos,
dão po li men to em la ta ri as pre vi a men te pin ta das lá
fora e co lo cam no mer ca do in ter no.

A in ten ção do Se na dor Álva ro Dias é fa zer com
que o BNDES aten da a re a li da de da base eco nô mi ca
bra si le i ra. O BNDES se ria en ges sa do. Oh, meu Deus, 
que san ta in ge nu i da de! De sen ges sa do, o BNDES
está fi nan ci an do a com pra de es ta ta is bra si le i ras por
mul ti na ci o na is ri quís si mas.

O Se na dor Álva ro Dias, sem a me nor som bra de 
dú vi da, re sol veu, com o seu pro je to opor tu no, bem in -
ten ci o na do e cor re to, co lo car fre io e bri dão na po lí ti ca
en tre guis ta do BNDES. Des sa for ma, na con di ção de
Se na dor do Pa ra ná, re co nhe cen do não só a boa in -
ten ção, mas a pre ci são, a exa ti dão e a ne ces si da de
de in ves ti men tos ma i o res na agri cul tu ra e na agro in -
dús tria, como fa zem, por exem plo, os Esta dos Uni -
dos, que sub si di am pe sa da men te sua agri cul tu ra
com ga ran tia de pre ço mí ni mo e com o pa ga men to,
por par te do Esta do ame ri ca no, de 40% do se gu ro
agrí co la, con se guin do, nes te ano, uma sa fra de 440
mi lhões de to ne la das, con tra nos sa ri dí cu la sa fra de
per to de 90 mi lhões de to ne la das, que ro di zer que
apóio o pro je to do Se na dor Álva ro Dias.

Não pos so ace i tar que S. Exª seja iro ni za do e o
seu pro je to, tra ta do com uma ma ni fes ta ção in gê nua
de quem não en ten de da re a li da de bra si le i ra. O pro je -
to é ade qua do, o en ten di men to da re a li da de foi pre ci -
so, o pro je to é ne ces sá rio e deve ter o apo io dos Se -
na do res que se pre o cu pam com a base real da eco -
no mia bra si le i ra e que se des li ga ram des sa fan ta sia
de glo ba li za ção e de fi nan ci a men to de em pre sas in -
ter na ci o na is com di nhe i ro pú bli co.

Ma ni fes to-me a fa vor do pro je to.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti -

nua a dis cus são da ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -

ro a dis cus são.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos

ter mos do art. 133, § 6º, do Re gi men to Inter no, a Su -
be men da nº 1, da CAE à Emen da nº 1, de Ple ná rio,
con subs tan cia um subs ti tu ti vo ao pró prio pro je to e,
nes ses ter mos, será sub me ti da à de li be ra ção do Ple -
ná rio.

Em vo ta ção a Su be men da nº 1 da CAE, subs ti -
tu ti vo ao pro je to, que tem pre fe rên cia re gi men tal.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, para en -
ca mi nhar.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de con fes sar a V. Exª e aos de -



ma is Pa res des ta Casa que não vejo subs tân cia, não
vejo con sis tên cia nes sa emen da, su be men da ou
subs ti tu ti vo. O que o emi nen te au tor do pro je to pre -
ten deu, em boa hora, foi vin cu lar re cur sos do BNDES
para o fi nan ci a men to da agro in dús tria em nos so País.

Esse subs ti tu ti vo, essa emen da ou su be men da
está ape nas abrin do a obri ga to ri e da de de o BNDES
en vi ar o seu pla ne ja men to, a sua exe cu ção or ça men -
tá ria todo ano. Isso já exis te, Sr. Pre si den te. Qu al quer
Se na dor pode pe dir ao BNDES in for ma ções, ci tan do
onde apli cou seus re cur sos. E te mos isso aqui:

”Emen da nº 1-PLEN
Art. 1º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. A cri té rio da Co mis -

são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do
Fe de ral, o Mi nis tro do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or e o Pre si den te 
do BNDES a ela com pa re ce rão.“

Isso já exis te na Cons ti tu i ção, no Re gi men to,
na lei, en tão não pre ci sa mos mais fa zer essa lei,
não pre ci sa mos vo tar esse subs ti tu ti vo. Se não se
pre ten dem vin cu lar re cur sos jun to aos fi nan ci a men -
tos do BNDES, que se der ru be o pro je to, mas isso
aqui, a meu ver, é in con sis ten te, anó di no e inó cuo.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar pela
Li de ran ça do Go ver no. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, para en ca mi nhar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, pela Li de ran ça do Go ver no, en ca mi -
nho a fa vor do subs ti tu ti vo, por en ten der que ele avan -
ça nas ques tões de con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o subs ti tu ti vo, por tan to, a Su be men da nº 1, que
cons ti tui o subs ti tu ti vo ao pro je to e tem pre fe rên cia re -
gi men tal.

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

Apro va do.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum, com o apo i -
a men to dos Se na do res Osmar Dias e Álva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, que i ram ocu par seus lu ga res para a
ve ri fi ca ção de quo rum so li ci ta da pelo Se na dor Ro -
ber to Re quião.

Peço às Srªs e Srs. Se na do res que se en con -
tram em seus ga bi ne tes ou em ou tras de pen dên ci as
do Se na do que com pa re çam ao ple ná rio para que
pos sa mos re a li zar a vo ta ção no mi nal. (Pa u sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si den te, per -
gun to se já está aber to o pa i nel de vo ta ção para que
seja vo ta do o subs ti tu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pa i nel
está sen do pre pa ra do e ain da não está em con di ções
de re ce ber vo tos. (Pa u sa.)

A Mesa so li ci ta aos Srs. Se na do res que ocu pem 
os seus lu ga res.

Os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
Os Lí de res, se de se ja rem, po de rão re co men dar 

aos li de ra dos o voto.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto ”sim“. Enca mi nhan do, por tan to, a apro va ção do
Subs ti tu ti vo.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, o PFL, co e ren te com a vo ta ção dos seus Mem -
bros na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, re co -
men da tam bém o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O PFL
re co men da o voto ”sim“.

Os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, to dos os Co le gas do PMDB se ma ni fes -
tam su ge rin do o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O PMDB 
su ge re o voto ”sim“.

A Mesa so li ci ta aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em seus ga bi ne tes que com pa re çam ao ple -
ná rio para vo ta ção no mi nal.

O SR. LUIZ OTÁVIO (S/Par ti do – PA) – Sr. Pre -
si den te, os sem Par ti do re co men dam o voto ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – To dos os 
Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)

Vou en cer rar a vo ta ção.
Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção)





O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vo ta ram
SIM 13 Srs. Se na do res; e NÃO 12.

Não hou ve abs ten ções.
To tal de vo tos: 25.
Não há quo rum.
A vo ta ção fica adi a da.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 90, de 2001
(nº 654/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
de Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Bi cas, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 669, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ri car do San tos.

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.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 91, de 2001
(nº 655/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to So ci al,
Cul tu ral e Artís ti co ”Ami ga“ de Re gis tro a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Re gis tro, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 670, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva.

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.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 106, de 2001
(nº 529/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Uni ver si da de de São Pa u lo 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 Ri be i rão Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 675, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva.

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.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 107, de 2001
(nº 542/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í -
ba para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Pa tos de Mi -
nas, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 676, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

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.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 178, de 2001
(nº 579/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Bom Con -
se lho FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Bom Con se lho,
Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 688, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Co e lho.

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.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 191, de 2001
(nº 786/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Bar ro Duro 
– Pi a uí a exe cu tar ser vi ço de Ra di o di fu são



co mu ni tá ria na ci da de de Bar ro Duro, Esta -
do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 689, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fre i tas Neto.

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.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2001

(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 443, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 214, de 2001
(nº 1.039/2001, 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 Se me a dor, 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 Ma ca pá, Esta do
do Ama pá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 744, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Gil vam Bor ges, com abs ten ções
dos Se na do res Edu ar do Su plicy e La u ro
Cam pos.

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.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 327, de 2001, da Se na do ra Ma ri na 
Sil va, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 145, de 2001, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção,
seja ou vi da, tam bém, a de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. 

A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 451, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, art. 75,
seja de sig na da uma Co mis são de 4 (qua tro) Se na do -
res que pos sam co la bo rar para que se jam ga ran ti das
as prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is dos De pu ta dos Esta -
du a is e o fun ci o na men to da Assem bléia Le gis la ti va
do Esta do do Pa ra ná, em vir tu de dos gra ves acon te ci -
men tos que ali ocor re ram hoje, pois cer ca de 1.500
mem bros da PM ali ocu pa ram as suas de pen dên ci as, 
for te men te ar ma dos, em vir tu de dos pro tes tos po pu -
la res di an te da ten ta ti va da base par la men tar do go -
ver no Ja i me Ler ner, de for çar a der ro ta do pro je to de
ini ci a ti va po pu lar que im pe de a pri va ti za ção da
COPEL, a Com pa nhia Ener gé ti ca do Esta do.

Sala das Ses sões, 16 de agos to de 2001. –
Edu ar do Su plicy – Álva ro Dias – Ro ber to Re quião
– Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Qu an to 
ao re que ri men to que aca ba de ser lido, as si na do pe -
los Se na do res Edu ar do Su plicy, Álva ro Dias, Ro ber -
to Re quião, e Osmar Dias, fica tam bém adi a da a vo -
ta ção por fal ta de quo rum.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, como Lí der.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
pedi a pa la vra, como Lí der, para fa zer um es cla re ci -
men to e co lo car um po si ci o na men to a res pe i to do
Item 1, so bre a pro pos ta do Se na dor Osmar Dias, que 
diz res pe i to à ques tão da vo ta ção do li mi te do
BNDES.

Enten de mos que a po si ção do Se na dor Álva ro
Dias é no sen ti do, efe ti va men te, de bus car pri o ri zar
ca mi nhos para in ves ti men tos na agro in dús tria bra si -
le i ra. Te mos a cons ciên cia dis so.

Te mos um po si ci o na men to exa ta men te no sen -
ti do de não bus car o en ges sa men to do BNDES no to -
can te à au sên cia de pro je tos na agro in dús tria.

Por con ta dis so – e man ten do con ta to com o Se -
na dor Álva ro Dias –, es ta rei apre sen tan do re que ri -
men to de re e xa me da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos exa ta men te para en con tra mos uma lin gua gem, 
uma pro pos ta que, ao mes mo tem po em que fixa pri o -
ri da des para a agro in dús tria, in clu si ve, de fi nin do per -
cen tu a is, pos sa tam bém cri ar um li mi te de tem po para 
li be rar os re cur sos para a apli ca ção em ou tras ati vi da -
des eco nô mi cas, se não hou ver, efe ti va men te, pro je -



tos viá ve is de agro in dús tria, no âm bi to do en ten di men -
to téc ni co do BNDES, que pos sam ser fi nan ci a dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten do
que, agin do as sim, sal va mos a po si ção po lí ti ca do
Se na dor Álva ro Dias, no to can te a sua pro pos ta, e, ao 
mes mo tem po, cri a mos me ca nis mos téc ni cos para
não en ges sar o BNDES. Por tan to, ga nha o País, ga -
nha a pro pos ta do Se na dor Álva ro Dias e ga nha mos
to dos nós.

Vou apre sen tar o re que ri men to, já em con cor -
dân cia com o Se na dor Álva ro Dias, e pe di re mos à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos pri o ri da de na aná li -
se des sa ques tão.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do
Blo co, com a anuên cia do Lí der, Se na dor José Edu ar -
do Du tra, pela Li de ran ça do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
de rei a pa la vra a V. Exª, pela Li de ran ça, para uma co -
mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, eu ha via pe di do a pa la vra pela or dem
e não era para fa zer pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do, pela or dem.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, no mês de mar ço des te ano,
en ca mi nhei re que ri men to de in for ma ções, de mi nha
au to ria, da Se na do ra He lo í sa He le na e do Se na dor
Pa u lo Har tung, ao Mi nis tro de Mi nas e Ener gia. 

Pas sa ram-se mais de qua tro me ses e, nes ta se -
ma na, a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa do Se na do in for -
mou que es ta va à dis po si ção dos re que ren tes o do cu -
men to.

Só que o do cu men to está es cri to em in glês, o
que está er ra do. A Se cre ta ria-Ge ral da Mesa nem po -
de ria ter re ce bi do esse do cu men to em in glês, por que, 
pelo que dis põe o Có di go Ci vil, pela Lei nº 6.015, art.
140, os do cu men tos de acor do, de tra ta dos, re a li za -
dos com em pre sas bra si le i ras têm que ser tra du zi dos. 
Se es tão em lín gua es tran ge i ra, têm de ser fe i ta a tra -
du ção por tra du tor ju ra men ta do.

Então, não pode o Mi nis tro res pon der o re que ri -
men to com do cu men to es cri to em lín gua es tran ge i ra.

Assim sen do, es tou en ca mi nhan do à Mesa re -
que ri men to para que seja aber to um pro ces so con tra

o Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, José Jor ge, por cri me
de res pon sa bi li da de, por se ne gar a res pon der de vi -
da men te a um re que ri men to de in for ma ção do Se na -
do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Aten de -
rei o pe di do de V. Exª, en ca mi nhan do o re que ri men to
e o do cu men to ao Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas tião Ro cha,
pela Li de ran ça do PDT, para uma co mu ni ca ção de in -
te res se par ti dá rio.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, o as sun to que tra go à tri bu na,
na tar de de hoje, é im por tan te não ape nas para os
Par ti dos do Blo co de Opo si ção mas tam bém para o
Bra sil.

Na ter ça-fe i ra da se ma na pas sa da, es ti ve aqui
para ques ti o nar e cri ti car a Me di da Pro vi só ria nº 2.177,
em sua 43ª edi ção, que es ta be le ceu uma mu dan ça es -
tru tu ral na Lei de Pla nos e Se gu ros de Sa ú de.

Hoje, ve nho aqui para apla u dir a de ci são do Mi -
nis tro José Ser ra, e por que não di zer do Go ver no,
que, di an te das ma ni fes ta ções, das pres sões da so ci -
e da de ci vil or ga ni za da, dos par ti dos po lí ti cos, das li -
de ran ças par ti dá ri as e até do Se na do – por que, aqui
da tri bu na e tam bém na Co mis são de Assun tos So ci -
a is, fi ze mos pro tes tos ve e men tes –, e sen sí vel, des ta
vez pelo me nos, à voz rou ca das ruas, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, por in ter mé dio prin ci -
pal men te do Mi nis tro José Ser ra, ti ve ram um re cuo
com re la ção à Me di da Pro vi só ria e de ci di ram en ca mi -
nhar ao Con gres so Na ci o nal as mu dan ças pro pos tas
por meio de pro je to de lei.

De for ma que não de i xa de ser uma de ci são de -
mo crá ti ca e, por tan to, um re co nhe ci men to do equí vo -
co que a Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar
co me teu, re me ten do, por con se guin te, o as sun to ao
seu real ca mi nho, ao ca mi nho na tu ral, que é o Con -
gres so Na ci o nal, dan do a opor tu ni da de para que as
li de ran ças con gres sis tas e os re pre sen tan tes de to -
dos os seg men tos pos sam se ma ni fes tar, apro fun -
dan do o de ba te a res pe i to des se tema. Do con sen so
que se es ta be le cer den tro do Con gres so Na ci o nal, ou 
pelo voto da ma i o ria, ex tra i re mos aqui lo que eu cha -
mo de pon to de equi lí brio, que é o pon to que a so ci e -
da de pode su por tar nes se seg men to de sa ú de su ple -
men tar, de pla nos e se gu ros de sa ú de.



Te mos que ter tam bém essa ca pa ci da de. Sou
um Se na dor de Opo si ção, sou leal aos meus prin cí pi -
os. Te nho pro cu ra do ter essa ca pa ci da de de, quan do
o Go ver no erra, vir aqui cri ti cá-lo, e, quan do acer ta,
di zer que acer tou.

Ontem, na Co mis são de Assun tos So ci a is, ob ti -
ve mos a apro va ção de três re que ri men tos de mi nha
au to ria a res pe i to des se as sun to: um, con vi dan do o
Mi nis tro José Ser ra para com pa re cer à Co mis são; ou -
tro, con vi dan do o Pre si den te da Agên cia Na ci o nal de
Sa ú de Su ple men tar, Dr. Ja nuá rio Mon to ni, e um ter -
ce i ro cri an do um gru po de tra ba lho no âm bi to da Co -
mis são de Assun tos So ci a is do Se na do para es tu dar
e apro fun dar a aná li se des sa ma té ria.

Estou sen do in di ca do pelo Blo co como mem bro
da Co mis são Espe ci al, e te nho a con vic ção e o en ten -
di men to de que va mos man ter o ní vel de de ba te nes ta 
Casa, que é o es pe ra do pela so ci e da de do Bra sil. É
um pro je to que in te res sa a todo o País, não so men te
ao Go ver no.

E par te do con te ú do da me di da pro vi só ria é be -
né fi co, po si ti vo. Sa be re mos com pre en der isso e va -
mos apro ve i tar os as pec tos po si ti vos das pro pos tas
do Go ver no. Mas há re tro ces sos que pre ci sa mos de -
ba ter. Mas não vou me de di car à aná li se des ses pon -
tos nes te mo men to em con si de ra ção aos meus co le -
gas Se na do res que es tão ins cri tos para fa zer uso da
pa la vra. Na se ma na que vem, vou me ins cre ver para
fa lar a res pe i to de pon tos des se pro je to de lei do Go -
ver no que será en vi a do ao Con gres so Na ci o nal que
não po dem ser ace i tos por que fe rem cláu su las pé tre -
as da me di ci na; ou seja, o li vre aces so, o aten di men to 
glo bal do pa ci en te, mes mo nes ses seg men tos de sa -
ú de su ple men tar.

Apro ve i to a opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, para
anun ci ar que foi man ti da a re a li za ção do Sim pó sio de
Sa ú de Su ple men tar para os dias 28 e 29 de agos to,
ter ça e quar ta-fe i ras, no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la.
Será um sim pó sio ex tre ma men te im por tan te. Apro ve -
i to para in for mar tam bém que o sim pó sio não será po -
li ti za do. Lá não es ta re mos dis cu tin do er ros e acer tos
do Go ver no. O que que re mos dis cu tir, de ba ter, o que
que re mos ex tra ir de lá é a opi nião, a sen si bi li da de dos 
usuá ri os, das ope ra do ras, dos pres ta do res de ser vi ço 
so bre os as pec tos po si ti vos e ne ga ti vos da le gis la ção, 
so bre os avan ços e re tro ces sos da le gis la ção de pla -
nos e se gu ros de sa ú de no País.

Por tan to, apro ve i to para con vi dar to dos os Se -
na do res, os De pu ta dos Fe de ra is e to dos aque les que
acom pa nham a TV Se na do para com pa re ce rem, nos 
dias 28 e 29, ao Au di tó rio Pe trô nio Por tel la, para par ti -

ci pa rem des se im por tan te even to, na aber tu ra do
qual, es ta rá pre sen te o Pre si den te em exer cí cio des ta 
Casa, Se na dor Edi son Lo bão. S. Exª vai re ce ber um
con vi te ofi ci al para par ti ci par des sa aber tu ra, bem
como o Pre si den te da Câ ma ra, Aé cio Ne ves, e tam -
bém o Mi nis tro José Ser ra, com quem es ti ve on tem à
no i te. S. Exª se com pro me teu a com pa re cer à aber tu -
ra des se even to que terá uma re per cus são, sem dú vi -
da al gu ma, das ma i o res.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do

a pa la vra ao ora dor ins cri to, Se na dor Gil vam Bor ges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é cer to que a ra -
zão de ser dos ban cos e das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
em ge ral está na ge ra ção e in ter me di a ção do cré di to.
Des de a sua con so li da ção, a par tir do sé cu lo XIII, os
ban cos têm sido res pon sá ve is pela cap ta ção de re -
cur sos mo ne tá ri os jun to a pes so as fí si cas e ju rí di cas
com dis po ni bi li da de, para ofe re cer di nhe i ro àque les
que ne ces si tam des se re cur so, a um cus to pre vi a -
men te es ti pu la do, ou não, de no mi na do juro ou in te -
res se do cre dor. Assim, a ob ten ção do lu cro se gue-se
como co ro lá rio na tu ral, con si de ran do-se es pe ci al -
men te os ele va dos ris cos ine ren tes a esse tipo de ati -
vi da de. 

E é ple na men te ra zoá vel que, den tro do mo de lo
de uma eco no mia de mer ca do, uma das ca rac te rís ti -
cas do Oci den te, de fi ni do ra mes mo da cha ma da mo -
der ni da de, to dos os ne go ci an tes bus quem a re a li za -
ção de lu cros, fa zen do da van ta gem eco nô mi ca um
ob je ti vo cla ro e le gí ti mo, a ser cons tan te men te per se -
gui do. Con tu do, em todo o mun do o que se vê são
ope ra ções equi li bra das, cré di to aces sí vel, com ta xas
ra zoá ve is, que não le vam os to ma do res à in sol vên cia, 
como la men ta vel men te tem sido o caso de con tin gen -
tes cada vez ma i o res de bra si le i ros.

Espe ci al men te nos úl ti mos anos, te mos aqui um 
caso di fe ren te, mu i tís si mo di fe ren te, do ve ri fi ca do em
inú me ros ou tros pa í ses! Aqui, Srªs e Srs. Se na do res,
tem-se uma abis sal dis pa ri da de en tre o que paga, por 
exem plo, a ca der ne ta de pou pan ça, com ju ros men -
sa is de 0,71% ago ra em abril, e o que se co bra pelo
che que es pe ci al, va ri an do hoje en tre 7,7% e 9,9% ao
mês. Isso sem con tar a ação das fi nan ce i ras, ca pa zes 
de co brar uma taxa mé dia anu al que atin ge 225%.

Nes sa li nha, além de sub me ter mos a sa cri fí cio
cons tan te os ci da dãos, per ma ne ce re mos como um
dos pa í ses que de tém uma das ta xas de pou pan ça in -
di vi du al mais ba i xas do mun do. Pelo je i to, não con se -



gui re mos in du zir o ci da dão bra si le i ro ao sa u dá vel há -
bi to de alo car re gu lar men te re cur sos para a for ma ção 
de seu pa tri mô nio pes so al e fa mi li ar. E isso, se gu ra -
men te, tem e terá sé ri as im pli ca ções a cur to, mé dio e
lon go pra zos, para o ci da dão e para a pró pria so ci e -
da de.

De for ma ge ral, e já há um lon go tem po, sem
em pe nhar-se de ci si va men te na re du ção dos ju ros, a
au to ri da de mo ne tá ria en via si na is pou co ani ma do res
para a so ci e da de, em bo ra se note, aqui e aco lá, epi -
so di ca men te, al gum ace no em fa vor do ci da dão. Um
exem plo po si ti vo, em vi gor des de o mês de abril, é a
exi gên cia de os ban cos in for ma rem pe ri o di ca men te a 
seus cli en tes o va lor do pa ga men to dos ju ros do che -
que es pe ci al. Nes se mo vi men to, a in ten ção do Ban co
Cen tral é em pur rar os to ma do res do che que es pe ci al
para o cré di to pes so al, que apli ca ta xas de ju ros me -
no res. Re cor de-se que, como vi mos há pou co, en -
quan to os ju ros no che que es pe ci al che gam a qua se
10% ao mês, no cré di to pes so al va ri am en tre 3,2% e
5,4% ao mês, uma di fe ren ça con si de rá vel, mes mo no
cur to pra zo.

Ade ma is, Sr. Pre si den te, o Ban co Cen tral tam -
bém está con ce den do por ta bi li da de ao his tó ri co ban -
cá rio in di vi du al, isto é, o cli en te de ins ti tu i ção fi nan ce i -
ra pas sa a ter o di re i to de le var con si go a in for ma ção
e o his tó ri co ban cá rio quan do mi grar para o novo ban -
co, a fim de me lhor ma ne jar a ne go ci a ção das ta xas
de ju ros. Instru men tos des sa na tu re za evi den ci am e
ex pli ci tam a si tu a ção do to ma dor de em prés ti mos e
con cor rem para a edu ca ção do ci da dão. To dos nós
sa be mos que, em inú me ras oca siões, o ci da dão co -
mum toma de ci sões e re a li za ope ra ções le si vas aos
seus in te res ses por ab so lu ta fal ta de co nhe ci men to
do in tri ca do, com ple xo e con fu so mun do dos ne gó ci -
os, cam po de ação pre fe ren ci al de pro fis si o na is al ta -
men te es pe ci a li za dos e tre i na dos.

Veja-se que a ex tre ma cri a ti vi da de, o ele va do
po der de in ven ção dos fi nan cis tas pro por ci o nou, nos
úl ti mos anos, a am pli a ção e a di ver si fi ca ção das li -
nhas de em prés ti mos, com pre ços e no mes de ba tis -
mo dis tin tos. Assim, te mos, por exem plo, em prés ti mo
pes so al, che que es pe ci al, car tão de cré di to, cré di to
di re to ao con su mi dor e le a sing, en tre ou tros.

Den tro de uma so ci e da de que se de i xou em pol -
gar e con du zir pelo con su mo de sen fre a do, há cam po
fér til para que as ins ti tu i ções fi nan ce i ras pros pe rem
ra pi da men te. Além dis so, pro gra mas po pu la res de
au di tó rio, de ele va da au diên cia, tor nam-se os prin ci -
pa is ve í cu los de di fu são do cha ma do di nhe i ro fá cil,
aces sí vel a todo to ma dor qua se que de for ma au to -

má ti ca, ve ri fi ca dos ape nas al guns pres su pos tos e in -
de pen den te men te de sua real ca pa ci da de de en di vi -
da men to. Como se isso não bas tas se, ído los, como
can to res e ani ma do res de pro gra mas de am pla pe ne -
tra ção nas ca ma das po pu la res, trans for mam-se em
ga ro tos-pro pa gan da das fi nan ce i ras, es ti mu lan do o
ex ces si vo com pro me ti men to da ren da de fa mí li as in -
te i ras. Mas es sas são ape nas cons ta ta ções que se
pro du zem a par tir de bre ve e des pre ten si o sa ob ser -
va ção da re a li da de bra si le i ra con tem po râ nea. Enfim,
todo ci da dão, evi den te men te, é li vre para de ci dir
acer ca de seu es ti lo de vida.

Mas as fi nan ce i ras, por seu tur no, pro cu ram jus -
ti fi car suas ele va dís si mas ta xas de ju ros pelo fato de
não con ta rem, como os ban cos, com uma car te i ra de
cor ren tis tas e com a ca pa ci da de de as su mir ris cos
mais ele va dos, além do in dis cri mi na do ofe re ci men to
de cré di to. Ain da re cen te men te, foi des sa for ma que
pro cu rou ex pli car-se o di re tor de uma das prin ci pa is
fi nan ce i ras em atu a ção no mer ca do na ci o nal.

Logo, o que se pode pe dir é uma ação mais fir -
me do Go ver no fe de ral, no sen ti do de re du zir a taxa
re fe ren ci al de ju ros, per mi tin do a mi lhões de bra si le i -
ros al can çar a adim plên cia. É do co nhe ci men to co -
mum, pe las cons tan tes re por ta gens pu bli ca das co ti -
di a na men te pela im pren sa e pelo con ta to re gu lar com 
os nos sos ele i to res, que lar gas par ce las da so ci e da -
de bra si le i ra en fren tam os sé ri os dis sa bo res da ex clu -
são do mer ca do con su mi dor, jus ta men te pela in ca pa -
ci da de real de hon rar os seus com pro mis sos.

Em es pe ci al, as clas ses po pu la res, pela sua na -
tu ral vul ne ra bi li da de, são as mais atin gi das pela vo ra -
ci da de do mer ca do fi nan ce i ro. Aí, em vez de vir tu o so,
cum pre-se um cír cu lo ab so lu ta men te vi ci o so. A ba i xa
es co la ri da de, o re du zi do ní vel de in for ma ção es tre i ta
as mar gens de dis cer ni men to e es co lha de nú me ro
con si de rá vel de bra si le i ros, fa ci li tan do, en tão, a ma ni pu -
la ção pu bli ci tá ria e o ape lo con su mis ta. Assim, re no -
va-se in de fi ni da men te a su bor di na ção po pu lar a uma
ló gi ca ex plo ra tó ria, per ver sa e, en fim, ex clu den te.

O que se es pe ra, na ver da de, é mais co e rên cia
do dis cur so ofi ci al, que pe ro ra pelo so ci al e pelo de -
sen vol vi men to, com a prá ti ca. Se os ju ros são ca pa -
zes de ini bir e cas ti gar até mes mo os gran des em pre -
sá ri os, não é di fí cil ima gi nar e, mais do que isso, cons -
ta tar o que ocor re com os as sa la ri a dos. Ju ros em ba -
ses mais ra zoá ve is e re a lis tas fo men ta rão a en ge nho -
sa má qui na eco nô mi ca ca pi ta lis ta e seus agen tes,
pro pi ci an do mais in ves ti men to e pro du ção, por um
lado, e ma i or con su mo, por ou tro.



Sr. Pre si den te, en cer ro o meu pro nun ci a men to
agra de cen do a to dos pela aten ção. La men to o fato de
esta ses são ter ca í do por fal ta de quo rum.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Gil vam Bor -
ges, O Sr. Edi son Lo bão, Pre si den te Inte ri -
no, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra ao no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner, por 50
mi nu tos, por ins cri ção re gu lar.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, vou pro cu rar
não me es ten der em de ma sia, por que sei que o Se -
na dor Osmar Dias tem um pro nun ci a men to im por tan -
te a fa zer no dia de hoje, re la ci o na do à pri va ti za ção da 
Co pel, no Pa ra ná – mo ti vo pelo qual a Assem bléia Le -
gis la ti va tem es ta do per ma nen te men te re u ni da. Sei
que o povo do Pa ra ná e todo o Bra sil têm acom pa nha -
do an si o sa men te o de sen ro lar dos fa tos.

A tra gé dia re pre sen ta da pela vi o lên cia do trân si -
to bra si le i ro as su me a sua di men são mais gra ve no
meu Esta do, San ta Ca ta ri na, uni da de da Fe de ra ção
na qual, em pro por ção à ex ten são da sua ma lha ro do -
viá ria, re gis tra-se o ma i or nú me ro de mor tos e fe ri dos
em aci den tes de cir cu la ção. Por isso mes mo, vejo
com gran de pre o cu pa ção o qua dro que atu al men te
se ob ser va na 8ª Su pe rin ten dên cia da Po lí cia Ro do -
viá ria Fe de ral, com ju ris di ção so bre San ta Ca ta ri na.

Em vir tu de do dé fi cit no qua dro de po li ci a is da
Cor po ra ção, aque la Su pe rin ten dên cia tem-se vis to
obri ga da a de sa ti var pos tos exis ten tes nas ro do vi as
do Esta do, com evi den tes pre ju í zos à já pre cá ria se -
gu ran ça do trân si to.

Ocor re que o pe que no nú me ro de ser vi do res
im pli ca uma si tu a ção de gran de ris co par aque les que 
es tão em ati vi da de. Atu al men te, os po li ci a is ro do viá ri -
os, em San ta Ca ta ri na, es tão tra ba lhan do com ape -
nas dois ou três ser vi do res, por es ca la. Em cer to ca -
sos, che ga-se ao ex tre mo de ha ver um úni co po li ci al
no pos to, re a li da de que afron ta os mais ele men ta res
prin cí pi os da se gu ran ça no tra ba lho po li ci al.

Na ver da de, esse qua dro já pro vo cou as pri me i -
ras ví ti mas. Há cer ca de qua tro me ses, os po li ci a is ro -
do viá ri os Ro dri go Zon ta e Aíl ton Ma cha do Bor ges fo -
ram as sas si na dos a ti ros por as sal tan tes na BR-101,
no Mu ni cí pio de Jo in vil le. O co var de cri me mo ti vou a
re a li za ção de pro tes to, dias após o seu co me ti men to,
por cer ca de 100 pa tru lhe i ros que se re u ni ram jun to

ao Pos to de Pi ra be i ra ba, na mes ma ro do via, re vol ta -
dos com a si tu a ção de per ma nen te ris co de vida a
que es tão sub me ti dos.

Já nos me ses de mar ço e abril, por pre ca u ção,
ha vi am sido de sa ti va dos os pos tos de São José do
Ce dro, na BR-162, de Ita jaí, na BR-101, e de Ita ió po -
lis, na BR-116. Pos te ri or men te, o co man do da cor po -
ra ção no Esta do, se di a do em Flo ri a nó po lis, che gou a
anun ci ar a de sa ti va ção de mais qua tro uni da des,
tam bém como me di da de se gu ran ça em ra zão do dé -
fi cit no qua dro de po li ci a is. Se gun do o anún cio, se ri -
am fe cha dos de fi ni ti va men te os pos tos de Gu a ra mi -
rim, na BR-280, de Con cór dia, na BR-153, de Tu ba -
rão, na BR-101, e de Va cas Gor das, na BR-116.

Fe liz men te, a in ten sa mo bi li za ção da co mu ni da -
de lo grou re ver ter essa úl ti ma de ci são. Se gun do in for -
ma ção di vul ga da pelo Che fe de Co mu ni ca ção So ci al
da 8ª Su pe rin ten dên cia da Po lí cia Ro do viá ria Fe de -
ral, os pos tos de Gu a ra mi rim e Con cór dia só se rão fe -
cha dos epi so di ca men te, quan do hou ver so men te um
pa tru lhe i ro à dis po si ção na es ca la de ser vi ço. Já as
uni da des em Tu ba rão e Va cas Gor das te rão ati vi da -
des nor ma is pelo me nos nos pró xi mos 60 dias. As
guar ni ções de São José do Ce dro, Ita jaí e Ta ió po lis,
con tu do, con ti nu a rão sem a pre sen ça do efe ti vo po li -
ci al até or dem em con trá rio do co man do ge ral da cor -
po ra ção, em Bra sí lia.

A per ma nên cia em fun ci o na men to dos pos tos
men ci o na dos re sul tou de um acor do fir ma do en tre a
Po lí cia Ro do viá ria, a co mu ni da de, en ti da des e ór gãos 
po lí ti cos dos Mu ni cí pi os en vol vi dos. Espe ci al men te
em Tu ba rão e Pon te Alta – Mu ni cí pio ao qual per ten ce 
o Dis tri to de Va cas Gor das –, foi in ten sa a mo bi li za -
ção con tra o fe cha men to dos pos tos. A po pu la ção,
ma ci ça men te con trá ria à in ter di ção das uni da des,
com pro me teu-se a en vi ar mo ções e re que ri men tos
ao Mi nis té rio da Jus ti ça e à cú pu la da Po lí cia Ro do -
viá ria Fe de ral, em Bra sí lia, so li ci tan do a aber tu ra de
con cur so pú bli co e o in gres so de mais po li ci a is na
cor po ra ção.

Por isso, a re i vin di ca ção de pre en chi men to das
va gas exis ten tes no qua dro da Po lí cia Ro do viá ria Fe -
de ral, me di an te a re a li za ção de con cur so pú bli co, é
jus tís si ma. Atu al men te, a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
tem, em San ta Ca ta ri na, 21 pos tos e 8 de le ga ci as
para fis ca li zar os 2,3 mil qui lô me tros de ro do vi as sob
sua ju ris di ção no Esta do. No to tal, são 398 os pa tru -
lhe i ros em ati vi da de, no en tan to 25% de les atu am na
área ad mi nis tra ti va. O úl ti mo con cur so pú bli co de in -
gres so na cor po ra ção foi re a li za do em 1998.



Como se sabe, é vas tís si mo o tra ba lho de sem pe -
nha do pela Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, não ape nas na
fis ca li za ção no trân si to, mas tam bém no com ba te ao
por te de ar mas, ao trá fi co de dro gas, ao fur to de ve í cu -
los, ao rou bo de car gas e aos cri mes am bi en ta is.

Os nú me ros di vul ga dos pela cor po ra ção, re la ti -
vos às ope ra ções de com ba te à cri mi na li da de du ran te 
o ano pas sa do, ates tam, so be ja men te, a efi cá cia de
sua atu a ção. A apre en são de ar mas de fogo cres ceu
34% em re la ção ao ano an te ri or; a de ma co nha au -
men tou 82%; e a de co ca í na, 47%. O nú me ro de ve í -
cu los fur ta dos e rou ba dos que fo ram re cu pe ra dos as -
cen deu a 3.229 con tra 2.871, em 1999. Na área de
cri mes am bi en ta is, fo ram re gis tra das a apre en são de
qua se 5,6 mil to ras de ma de i ra e a cap tu ra de mais de 
111 mil ani ma is sil ves tres, sen do pre sas 120 pes so as 
pela prá ti ca des ses cri mes.

Mas, evi den te men te, a im por tân cia ma i or do tra -
ba lho da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral re si de na sua
con tri bu i ção para a re du ção da vi o lên cia no trân si to.
Como to dos sa be mos, esse é um pro ble ma de imen sa
gra vi da de no País, a pon to de já ser con si de ra do como 
uma ques tão de sa ú de pú bli ca. Afi nal, a cada ano, o
trân si to bra si le i ro mata cer ca de 40 mil pes so as e de i -
xa 500 mil fe ri das, mu i tas com se qüe las per ma nen tes.
Esses nú me ros são si mi la res aos ob ser va dos nos
Esta dos Uni dos, país que tem uma fro ta de ve í cu los
sete ve zes ma i or do que a bra si le i ra. Mais da me ta de
dos aci den ta dos são jo vens, com ida de in fe ri or a 35
anos e, por tan to, com um lon go pe río do de vida pro du -
ti va pela fren te, que fica pre ju di ca do ou in vi a bi li za do.

A par do in cal cu lá vel cus to em ter mos de so fri -
men to hu ma no, as per das ma te ri a is al can çam va lo -
res as tro nô mi cos. O Pro fes sor Da vid Du ar te, da Uni -
ver si da de de Bra sí lia, es pe ci a lis ta na ma té ria, cal cu la 
em R$20 bi lhões por ano o que o País per de com os
aci den tes de trân si to, le van do-se em con si de ra ção os 
gas tos com des tru i ção de car ros, pon tes e pos tes,
des pe sas com tra ta men tos hos pi ta la res e pa ga men -
tos pre vi den ciá ri os e de se gu ros. Para se ter uma
idéia do que sig ni fi ca esse mon tan te, bas ta di zer que
ele é equi va len te ao or ça men to do Mi nis té rio da Sa ú -
de. Ou tro dado im pres si o nan te: 62% dos le i tos de tra -
u ma to lo gia dos hos pi ta is do Bra sil são ocu pa dos por
aci den tes de trân si to.

Já não mais su por tan do essa tra gé dia, a so ci e -
da de bra si le i ra le vou o Con gres so Na ci o nal a apro var, 
três anos atrás, o novo Có di go Bra si le i ro de Trân si to.
A nova lei con sis tiu em uma com bi na ção de nor mas
mais rí gi das, ele va ção do va lor das mul tas e das pe -
nas as so ci a das a in fra ções de trân si to, trans for man -

do em cri me prá ti cas an tes con si de ra das ape nas ir re -
gu la ri da des, ên fa se em cam pa nhas lu cra ti vas e aper -
fe i ço a men to ge ren ci al da ad mi nis tra ção do trân si to.

Nes ses três anos de vi gên cia do novo Có di go,
al gu ma co i sa mu dou para me lhor no com por ta men to
dos mo to ris tas. O nú me ro de mor tos, tal vez o prin ci -
pal in di ca dor, caiu de 40 mil para 36 mil, re pre sen tan -
do um de crés ci mo da or dem de 10%, mas ain da é um
dos mais al tos do mun do, o que evi den cia a per ti ná cia 
dos maus há bi tos.

O alto va lor das mul tas, que no pri me i ro ano fun -
ci o nou como efi ci en te ins tru men to de dis su a são con -
tra os com por ta men tos ir res pon sá ve is, já não ins pi ra
o mes mo te mor. Ocor re que, por fal ta de co la bo ra ção
en tre as po lí ci as e os de par ta men tos es ta du a is de
trân si to, elas são apli ca das, mas, mu i tas ve zes, não
são co bra das. Essa fal ta de in ter câm bio en tre os De -
trans e as Po lí ci as Ro do viá ri as é que vem ca u san do
pro ble mas sé ri os.

Ocor re que, por fal ta de co la bo ra ção en tre as
po lí ci as e os de par ta men tos es ta du a is de trân si to,
elas são apli ca das mas, mu i tas ve zes, não são co bra -
das. Só no ano pas sa do, a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
de i xou de co brar 600 mil mul tas por que a ma i o ria dos
De trans se re cu sa a for ne cer no mes e en de re ços dos
in fra to res.

Essa má von ta de de mu i tos De trans em co o pe -
rar com a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral acar re tou uma
per da de re ce i ta de 76 mi lhões de re a is para a União.
No con tex to das po lí ti cas de pro mo ção da se gu ran ça 
no trân si to, esse va lor está lon ge de ser des pre zí vel,
tan to que cor res pon de qua se ao do bro dos 42 mi -
lhões de re a is ob ti dos pelo De na tran para fi nan ci ar
cam pa nhas edu ca ti vas e pro je tos de re es tru tu ra ção
do trân si to em todo o País este ano. Ade ma is, es ses
da dos da Po lí cia Ro do viá ria não in clu em mul tas apli -
ca das a mo to ris tas fora de seu Esta do de ori gem,
com o que o pre ju í zo pode as cen der a mais de 100
mi lhões de re a is, se gun do acre di tam téc ni cos na
área.

Entre as prin ci pa is ino va ções in tro du zi das pelo
novo Có di go Bra si le i ro de Trân si to, mu i tas não sa í -
ram do pa pel, per sis tin do a de fa sa gem en tre o que a
lei de ter mi na e o seu cum pri men to. Por isso, pre ci sa -
mos fa zer com que as nor mas se jam cada vez mais
apli ca das.

A in dús tria do ha be as cor pus, por exem plo,
aca bou por des ca rac te ri zar a pri são por cri mes no
trân si to. A trans for ma ção das auto-es co las em cen -
tros de for ma ção de con du to res, com au las prá ti cas e
teó ri cas, con for me pro gra ma de ter mi na do pelo Có di -



go, tem sido le va da a sé rio, mas não con for me deve
ser. O Rio Gran de do Sul leva a sé rio, sei dis so, mas
em mu i tos Esta dos as es co las de trân si to têm que ser 
mais du ras na ques tão de pre pa ra ção de con du to res,
na pon tu a ção das car te i ras. A pon tu a ção das car te i -
ras de ha bi li ta ção tem es bar ra do nas pro pos tas de
anis tia apre sen ta das por can di da tos em bus ca de vo -
tos de mo to ris tas in fra to res, às vés pe ras de cada ele i -
ção. De res to, a ma i o ria dos De trans não tem sis te ma
de in for má ti ca para con tro lar a pon tu a ção. O eti lo tes -
te, im por tan te ins tru men to para im pe dir que o mo to -
ris ta em bri a ga do con ti nue di ri gin do, teve o seu uso
pra ti ca men te aban do na do.

Por isso, Sr. Pre si den te e no bres co le gas, a pro -
mul ga ção do Có di go de Trân si to re pre sen tou im por -
tan te con quis ta de ci da da nia, mas a sua pre ser va ção
e o res pe i to a este cons ti tu em um de ver para to dos
que têm com pro mis so com a se gu ran ça de quem tra -
fe ga pe las ruas e es tra das bra si le i ras.

Na atu al con jun tu ra, de par ci al afrou xa men to
das de ter mi na ções con ti das no Có di go, as so ma a im -
por tân cia de se for ta le cer a Po lí cia Ro do viá ria Fe de -
ral, cor po ra ção que car re ga a res pon sa bi li da de de
dis ci pli nar o trân si to nas ro do vi as fe de ra is, pro mo ven -
do-lhe a se gu ran ça.

Urge que se re a li ze com pe ten te con cur so pú bli -
co. Va mos co lo car mais gen te, pres ti gi ar, fa zer tam -
bém com que o au men to do po der aqui si ti vo dê dig ni -
da de aos po li ci a is ro do viá ri os fe de ra is, por que isso
re pre sen ta se gu ran ça às fa mí li as das pes so as que
tra fe gam, nú me ro esse que au men ta cada vez mais.

Em San ta Ca ta ri na, a BR-101, nos pe río dos de
fé ri as, é uma lou cu ra. Por isso que, em nú me ro de
mor tes e aci den tes, o nos so Esta do apre sen ta o ma i -
or ín di ce no Bra sil. Pre ci sa mos mo ti var es ses po li ci a -
is, pois isso sig ni fi ca se gu ran ça para as fa mí li as nas
es tra das.

É ne ces sá rio co lo car o Có di go de Trân si to em
prá ti ca. Pre ci sa mos dar duro nis so. Co lo car mais pes -
so al à dis po si ção. Por esse mo ti vo é ne ces sá ria a re a -
li za ção de con cur so e me lhor qua li fi ca ção dos que já
es tão tra ba lhan do. É pre ci so ter amor e von ta de. Não
po de mos per mi tir que con ti nu em ocor ren do al gu mas
si tu a ções, como a pre sen ça de so men te um po li ci al
em de ter mi na dos pos tos. Isso não é pos sí vel. Qu an -
do há as sal tos, ocor rem mor tes, como hou ve em Jo i -
vin vil le, no meu Esta do.

Des de o ano pas sa do, a ca te go ria vem re a li zan -
do mo bi li za ções, em di ver sos Esta dos, no sen ti do de
se evi ta rem es sas si tu a ções.

Sr. Pre si den te, es tou ten tan do re su mir as mi -
nhas co lo ca ções a fim de que os no bres co le gas ins -
cri tos pos sam usar da pa la vra. Sei que os Se na do res
Car los Pa tro cí nio e Osmar Dias tra ta rão de as sun tos
im por tan tes tam bém.

Mi nha con di ção de re pre sen tan te do Esta do de
San ta Ca ta ri na, nes ta Casa, co lo ca-me em po si ção
de res pon sa bi li da de ain da ma i or na luta pelo for ta le -
ci men to da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, haja vis ta que, 
em pro por ção à di men são de sua ma lha ro do viá ria,
meu Esta do apre sen ta o trân si to mais vi o len to no
País.

Sr. Pre si den te, pre ci sa mos re ver ter essa ques -
tão, dan do-lhe aten ção. Faço um ape lo ao Mi nis té rio
da Jus ti ça para que fi que aten to a essa si tu a ção de in -
se gu ran ça no trân si to que, no meu Esta do, é gra ve,
mas tam bém em toda a ex ten são do Bra sil.

De i xo aqui, por tan to, o meu ape lo ao Co man do
da Cor po ra ção e ao Exmº Sr. Mi nis tro da Jus ti ça no
sen ti do de que le vem em con si de ra ção, aten den do
esse cla mor.

So li ci to que este meu pro nun ci a men to seja pu -
bli ca do, na ín te gra, nos Ana is da Casa.

Sr. Pre si den te, a ques tão do trân si to no Bra sil
deve ser bem ana li sa da, a fim de que o Có di go Bra si -
le i ro de Trân si to seja apli ca do na sua ple ni tu de e que
o Go ver no olhe para tal pro ble ma, in ves tin do nes sa
área. O pes so al tem que ser qua li fi ca do e os ven ci -
men tos têm de dar con di ções de os po li ci a is não se
vi rem ten ta dos a re ce ber pro pi nas ou co i sa que o va -
lha. Assim, as fa mí li as bra si le i ras e os vi si tan tes es -
tran ge i ros po de rão ter se gu ran ça no nos so País. O
efe ti vo pre ci sa ser au men ta do. No meu Esta do está
cla ra a fal ta de fun ci o ná ri os, em nú me ro, que pos sam
ofe re cer con di ções ade qua das de tra ba lho.

Te mos de sen tar, dis cu tir e ana li sar essa ques tão.

Peço a V. Exª que re ce ba o meu pro nun ci a men -
to acer ca da se gu ran ça do trân si to nas es tra das no
Bra sil, em es pe ci al no Esta do de San ta Ca ta ri na, de
onde vem um cla mor ge ral.

Encer ro o meu pro nun ci a men to, a fim de que
pos sa mos ou vir o pro nun ci a men to do Se na dor Car -
los Pa tro cí nio e do Se na dor Osmar Dias acer ca da
ques tão da Co pel, des sa em pre sa de po ten ci al ex tra -
or di ná rio, que está sen do acom pa nha da por todo o
Bra sil.

So li ci to a V. Exª o re gis tro do meu pro nun ci a -
men to na ín te gra.



SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO
DO PRONUNCIAMENTO DO SR.
SENADOR CASILDO MALDANER.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Se to mar mos o nú me ro de mor tes nas ro do vi as fe de -
ra is de todo o País no ano pas sa do, ve ri fi ca re mos que 
hou ve dis cre ta re du ção, de cer ca de 1%, em re la ção
ao ano an te ri or, de for ma si mi lar ao que ocor reu com
o nú me ro de fe ri dos, que caiu cer ca de 2%. Já o nú -
me ro de aci den tes nes sas ro do vi as apre sen tou re du -
ção mais ex pres si va, da or dem de 6%.

Em San ta Ca ta ri na, po rém, a ten dên cia foi in -
ver sa. As pre cá ri as con di ções da BR-101 – a te mi da
”es tra da da mor te“ –, jun ta men te com o in ten so flu xo
de ca mi nhões e o mo vi men to de es tran ge i ros nas
tem po ra das de fé ri as con tri bu í ram para au men tar os
nú me ros de mor tos e fe ri dos no trân si to. O nú me ro de 
mor tos su biu de 566 em 1999 para 580 no ano pas sa -
do, numa ele va ção de qua se 3%.

Como se vê, a si tu a ção de in se gu ran ça no trân -
si to ro do viá rio é ain da mais gra ve em San ta Ca ta ri na
do que no res tan te do País, mo ti vo pelo qual te nho
gran de pre o cu pa ção quan to ao cres cen te dé fi cit no
qua dro de pa tru lhe i ros da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
no Esta do. De i xo aqui, por tan to, meu ape lo ao co -
man do da cor po ra ção e ao Exce len tís si mo Se nhor
Mi nis tro da Jus ti ça no sen ti do de que seja agi li za da a
re a li za ção de con cur so para pro vi men to de car gos
em seu qua dro de ser vi do res, bem como no sen ti do
de que se con ce da re po si ção sa la ri al con dig na à ca -
te go ria.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner, o Sr. Ro meu Tuma, 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.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Se na -
dor Ca sil do Mal da ner, o re que ri men to de V. Exª será
aten di do.

Tem a pa la vra o Se na dor Osmar Dias, por per -
mu ta com o Se na dor Se bas tião Ro cha; em se gui da, o 
Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, dis pen so a pa la vra. Está er ra do este pro -
ce di men to.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Su plicy, Srªs e Srs.
Se na do res, em mu i tas oca siões, aguar da va para fa -

zer uso da pa la vra e al guém fa la va an tes de mim por
ter per mu ta do. Isso ocor reu, in clu si ve, quan do pre si -
dia a ses são o pró prio Se na dor Car los Pa tro cí nio.
Por tan to, não sei o que po de ria es tar er ra do nes te
pro ce di men to. Des de cedo, ha via per mu ta do com o
Se na dor Se bas tião Ro cha, que en ten deu a im por tân -
cia do tema de que tra ta rei e, so bre tu do, a gra vi da de
do mo men to que vive o Esta do do Pa ra ná.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Se na -
dor Osmar Dias, gos ta ria de in for mar que o Se na dor
Se bas tião Ro cha com pa re ceu à Mesa e con fir mou a
per mu ta com V. Exª. Este pro ce di men to nor mal men te
ocor re e o Se na dor Car los Pa tro cí nio o co nhe ce, in -
clu si ve por que, du ran te qua tro anos, pre si diu vá ri as
ve zes as ses sões do Se na do Fe de ral.

Com todo res pe i to a S. Exª, in for mo que lhe es -
ta rá as se gu ra da a pa la vra após a fala do Se na dor
Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Sr.
Pre si den te, su gi ro que a Mesa en ca mi nhe ao ga bi ne -
te do Se na dor Car los Pa tro cí nio um Re gi men to Inter -
no da Casa.

Sr. Pre si den te, a Assem bléia Le gis la ti va do
Esta do do Pa ra ná está si ti a da. A Po lí cia Mi li tar está a
pos tos, com mais de mil ho mens, por tan to, com ar -
ma men to pe sa do. De pu ta dos que es tão ten tan do
exer cer o di re i to de de fen der o povo do Esta do con tra
um cri me que o Go ver na dor Ja i me Ler ner quer pra ti -
car fo ram agre di dos pela Po lí cia Mi li tar. Não que essa
ins ti tu i ção te nha cul pa no pro ces so, mas o Go ver na -
dor Ja i me Ler ner, com sa u da des do tem po da di ta du -
ra em que era no me a do sem pre para car gos im por -
tan tes no Esta do, como o de Pre fe i to de Cu ri ti ba, re -
me xeu no seu pas sa do e so bre tu do na sua his tó ria e,
de for ma au to ri tá ria, man dou a Po lí cia Mi li tar in va dir a 
Assem bléia e im pe dir a ma ni fes ta ção li vre dos es tu -
dan tes e da po pu la ção do Esta do do Pa ra ná, que, por
sua imen sa ma i o ria, em to das as pes qui sas de opi -
nião, se ma ni fes ta ram con tra a ven da da Co pel. Em
pes qui sa, Se na dor Edu ar do Su plicy, que ora Pre si de
a Mesa do Se na do, 98% das pes so as de de ter mi na -
das ci da des opi na ram não de se jar a ven da da Co pel.

Pois bem, é pre ci so re la tar aqui al guns de ta lhes
des ta tris te, des ta ne gra his tó ria que en vol ve o Go ver -
na dor Ja i me Ler ner e este epi só dio la men tá vel que
hoje é ve i cu la do em todo o País, pela im pren sa na ci o -
nal, com ima gens que não cor res pon dem à re a li da de
do meu Esta do. O Pa ra ná é um Esta do de gen te sé ria, 
de gen te que tra ba lha mu i to, de gen te que me re ce ser 
res pe i ta da, mas que não está sen do res pe i ta da pelo
Go ver na dor Ja i me Ler ner.



O Pa ra ná está di vi di do: de um lado, o Go ver na -
dor Ja i me Ler ner e al guns De pu ta dos; de ou tro, De -
pu ta dos hon ra dos e toda a po pu la ção do Esta do, que
di zem ”não“ à pri va ti za ção da Co pel.

O pro ces so ar ras ta-se há al guns me ses, agra van -
do-se por que, pela pri me i ra vez, na Assem bléia Le gis la ti -
va do Pa ra ná, ti ve mos a apre sen ta ção de um pro je to de
lei do povo, um pro je to de lei po pu lar para im pe dir a pri -
va ti za ção da Co pel. Con se gui mos 120 mil as si na tu -
ras ra pi da men te, em uma de mons tra ção cla ra de que
o povo não quer. A Igre ja Ca tó li ca e a Igre ja Evan gé li -
ca se ma ni fes ta ram pu bli ca men te, fi ze ram ape los
dra má ti cos ao Go ver na dor Ja i me Ler ner.

Os em pre sá ri os, por in ter mé dio da Fe de ra ção
da Agri cul tu ra, da Fe de ra ção das Indús tri as e da
Asso ci a ção Co mer ci al do Pa ra ná, tam bém se ma ni -
fes ta ram di zen do que não é cor re ta a pri va ti za ção
nes te mo men to. Os es tu dan tes, os pro fes so res, os
tra ba lha do res re pre sen ta dos por to das as en ti da des
clas sis tas tam bém se ma ni fes ta ram con tra ri a men te à 
ven da da Co pel. Mas nem tudo isso foi su fi ci en te para
de mo ver a obs ti na ção do Sr. Ja i me Ler ner de ven der
a Co pel, uma em pre sa que hoje, no Bra sil, não é ape -
nas uma das mais efi ci en tes, um or gu lho do Pa ra ná,
mas que pode con ti nu ar sen do ba li sa do ra de pre ços,
in clu si ve de ta ri fas de ener gia elé tri ca, para um Bra sil
cujo se tor ener gé ti co vem sen do pri va ti za do. E os
apa gões, que hoje já ocor rem em ou tras re giões, po -
dem tam bém acon te cer no Esta do do Pa ra ná por ab -
so lu ta ir res pon sa bi li da de do seu Go ver na dor.

Esse pro ces so co me çou no dia em que o Esta -
do do Pa ra ná foi mer gu lha do em uma dí vi da enor me
pela ir res pon sa bi li da de do Go ver na dor. E con ti nu ou
no dia em que o Ban co do Esta do do Pa ra ná foi as sal -
ta do por uma qua dri lha. E isso quem dis se não fui eu.
Di re to res do Ban co Cen tral, que aqui es ti ve ram, dis -
se ram para o Bra sil in te i ro ou vir que o Ban co do Esta -
do do Pa ra ná foi as sal ta do por uma qua dri lha. Mas o
Go ver na dor Ja i me Ler ner la vou as mãos, dis se que
nada ti nha a ver com aqui lo. No en tan to, foi S. Exª
quem no me ou a qua dri lha. Nin guém foi pre so, nem
um cen ta vo foi de vol vi do. O Ban co se foi. Fi ca mos
sem o Ban co, mas ga nha mos uma dí vi da a ser paga
em 30 anos, que hoje leva R$30 mi lhões, apro xi ma -
da men te, to dos os me ses dos co fres pú bli cos do nos -
so Esta do.

O Go ver na dor Ja i me Ler ner ven deu qua se me -
ta de da Empre sa de Sa ne a men to – Sa ne par aos fran -
ce ses sem que o povo pa ra na en se pu des se se ma ni -
fes tar; ven deu as ro do vi as, aban do nou as ou tras; an -
te ci pou as re ce i tas de Ita i pu. E mes mo as sim, as su -

min do o Esta do com uma dí vi da de R$1,3 bi lhão, co -
lo ca o Esta do, hoje, em uma si tu a ção de in ca pa ci da -
de to tal de con ti nu ar re a li zan do as suas fun ções, as
suas atri bu i ções, por que a dí vi da está pró xi ma dos
R$15 bi lhões, o que de man da, com cer te za, a re ce i ta
de dois anos, dois exer cí ci os fis ca is do nos so Esta do.

Por ter afun da do o Esta do em dí vi da e por ter um
ou tro cri me que a im pren sa do Pa ra ná só ago ra co me ça 
a anun ci ar, que foi a com pra dos tí tu los pre ca tó ri os de
Ala go as, Per nam bu co, San ta Ca ta ri na, Osas co e Gu a -
ru lhos, em ple na vi gên cia da CPI dos Pre ca tó ri os, que
ti nha como Re la tor o Se na dor Ro ber to Re quião, que di -
zia para a im pren sa do Pa ra ná e para o Go ver na dor
Ja i me Ler ner que aque les pre ca tó ri os eram ile gí ti -
mos, e as sim fo ram con si de ra dos pela pró pria CPI
dos Pre ca tó ri os. ain da as sim, o Go ver na dor com prou
aque les tí tu los que fo ram co lo ca dos no Ban co do
Esta do do Pa ra ná, mas ti ve ram que ser ga ran ti dos
por ações da Co pel que, na épo ca, va li am R$415 mi -
lhões e que hoje já va lem R$800 mi lhões.

O Go ver na dor quer pra ti car um cri me con tra o
pa tri mô nio pú bli co e para isso, Se na dor Edu ar do Su -
plicy, está agin do de for ma au to ri tá ria e de so nes ta,
por que há de nún ci as de so bra na im pren sa do meu
Esta do de que, para con quis tar o voto de al guns De -
pu ta dos, o Go ver na dor está ofe re cen do be ne fí ci os fi -
nan ce i ros, ou seja, com pran do o voto des ses De pu ta -
dos. Uma de nún cia di vul ga da na im pren sa, que pre ci -
sa ser in ves ti ga da, e que pode, in clu si ve, ser vir de
pon to de re fe rên cia para que, na Jus ti ça, anu le mos
esse ne gó cio, que é um cri me con tra o povo pa ra na -
en se, um to tal des res pe i to para com uma po pu la ção
que se ma ni fes ta, que pro tes ta e que quer, por meio
des se pro tes to da Assem bléia Le gis la ti va, im pe dir
mais esse dano ao Esta do. Mas o Go ver na dor usa a
po lí cia in clu si ve para im pe dir que os De pu ta dos da
Opo si ção se re ú nam.

Em uma re u nião dos De pu ta dos da Opo si ção,
que se ria re a li za da hoje de ma nhã, o Go ver na dor
man dou a Po lí cia Mi li tar in va dir para im pe dir que ela
se re a li zas se. Nun ca vi, e uso aqui pa la vras do De pu -
ta do Val dir Pu gli e se, de vas ta ex pe riên cia na po lí ti ca,
para di zer que nem no tem po da di ta du ra esse pro ce -
di men to era ado ta do por um go ver no, nem no tem po
do au to ri ta ris mo uma Assem bléia Le gis la ti va foi sub -
me ti da a uma si tu a ção de ve xa me den tro da so ci e da -
de bra si le i ra.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Re quião.



O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Osmar Dias, tive uma no tí cia, hoje, ex tre ma men te 
in te res san te so bre as es tre po li as do Go ver na dor Ja i -
me Ler ner. V. Exª lem bra que, du ran te a CPI do Pre ca -
tó ri os, le van ta mos o en vol vi men to do Esta do do Pa ra -
ná na que le pro ces so, os con ta tos pes so a is do Go ver -
na dor com o fa mo so Fa us to So la no Pe re i ra, gen ro do
en tão Pre si den te do Bra des co, Lá za ro Bran dão? A
no tí cia nos dá con ta de que já há o pros se gui men to, o
des do bra men to da ação des ses la rá pi os com o Ban -
co Itaú. O Itaú ga nhou o Ba nes ta do de pre sen te, mas
pe gou uma sé rie de cré di tos que o Ba nes ta do ti nha e
os ven deu para a em pre sa Gold man Sachs por 3% do 
va lor dos cré di tos. A Gold man Sachs, por sua vez,
está co bran do es ses cré di tos por três ve zes o va lor
de face. Na ver da de, as pes so as que es tão sen do co -
bra das pen sam que o Itaú ven deu por 3% para si mu -
lar um pre ju í zo de R$750 mi lhões e, ago ra, por in ter -
mé dio da Gold man Sachs, está re com pran do es ses
tí tu los em uma ope ra ção ca sa da. Foi a de nún cia que
re ce bi e que será do cu men ta da aqui no ple ná rio, pois
pre ten do en viá-la ao Mi nis té rio Pú bli co. Dis se-me o
de nun ci an te que o Ban co Cen tral, in clu si ve, já tem a
des con fi an ça de que há uma tri an gu la ção. Fi cou bem
cla ro, não é, Se na dor Osmar Dias? Com pra ram por
um pre ço ba i xís si mo, co bram por um pre ço exa ge ra -
do, for çam os de ve do res a adim pli rem os seus dé bi -
tos e têm um lu cro fan tás ti co! Ou seja, ao mes mo
tem po em que o Itaú apre sen ta isso como pre ju í zo na
com pra do Ba nes ta do, aba te isso evi den te men te do
Impos to de Ren da. Mas essa ques tão da Co pel é
mais ter rí vel, pois 93% dos pa ra na en ses não que rem
que a em pre sa seja ven di da. V. Exª dis se que a Igre ja, 
o Arce bis po de Cu ri ti ba, Dom Pe dro Fe dal to es ta va
re zan do uma mis sa jun to com es tu dan tes e pro fes so -
res para que a Co pel não fos se ven di da; a Fe de ra ção
das Indús tri as; a Asso ci a ção Co mer ci al do Pa ra ná; a
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil; o Insti tu to de Enge -
nha ria; os Par ti dos po lí ti cos, en fim, nin guém quer
ven der a Co pel por que é um mau ne gó cio para o
Esta do. Mas pa re ce que já fi ze ram a ne go ci a ta e já re -
ce be ram co mis sões. De nun ci ei des ta tri bu na quin ta
ou sex ta-fe i ra pas sa da que a FWE, ale mã, ti nha con -
tra ta do um es cri tó rio de lobby para cor rom per Par la -
men ta res. Na se gun da-fe i ra, o De uts che Bank com -
prou 180 mi lhões de ações da Co pel na Bol sa. Então,
pa re ce que a ra pi na gem vem da Ale ma nha; a ne go ci -
a ta pa re ce ter sido fe i ta com um gru po ale mão in ter -
na ci o nal. E es tão com pran do De pu ta dos. O De pu ta do 
Moy sés Leô ni das já con fes sou pu bli ca men te o ne gó -
cio que ti nha fe i to: car gos no Go ver no, ver bas para

mu ni cí pi os e, jun to com es sas ver bas, aque las pos sí -
ve is tri an gu la ções em que, por exem plo, con tra ta-se
de ter mi na do em pre i te i ro e dele re ce be 20%. Ou tro
De pu ta do me con fi den ci ou que ti nha re ce bi do uma
ofer ta de R$4 mi lhões para mu dar o seu voto e tra zer
o voto de uma ou tra De pu ta da ami ga sua. É evi den te
que fica mu i to di fí cil a com pro va ção dis so já que es -
sas con ver sas são re ser va das e não são gra va das.
Mas a vi o lên cia é mu i to gran de, há pres são da po lí -
cia... O De pu ta do Luiz Fer nan do Li tro teve um aci den -
te vas cu lar ce re bral, um en far te, tal a pres são que so -
freu. E, ain da as sim, hoje de ma nhã, o es co re, que ti -
nha co me ça do mu i to des fa vo rá vel para os in te res ses
do povo do Pa ra ná, nos era fa vo rá vel, Se na dor
Osmar Dias. Já es tá va mos com 27 vo tos con tra 23 –
26 do Go ver no – e li qui da ría mos o pro ble ma. Mas a
vo ta ção foi in ter rom pi da e mar ca da para se gun da-fe i -
ra. Até essa data, vão ten tar com prar vo tos de ou tros
De pu ta dos. A pres são é mu i to gran de e a fal ta de ver -
go nha é ab so lu ta, mas, se gun da-fe i ra, pela ma nhã,
eu, V. Exª e o Se na dor Álva ro Dias es ta re mos na
Assem bléia Le gis la ti va para ver de per to se al guém,
na nos sa pre sen ça, tem a co ra gem de co lo car a Po lí -
cia Mi li tar para ba ter em De pu ta dos, De pu ta das e ma -
ni fes tan tes. Va mos, eu e o Se na dor Álva ro Dias, na
con di ção de ex-Go ver na do res do Pa ra ná – e, por tan -
to, de ex-Co man dan tes da Po lí cia Mi li tar do Pa ra ná –,
con fe rir es sas ati tu des. Te nho cer te za de que essa
afo i te za dos ven di lhões do Esta do será con ti da, na
se gun da-fe i ra, e exis te uma pro ba bi li da de mu i to gran -
de de o Pa ra ná ga nhar essa pa ra da, im pe din do a ven -
da da Co pel, jun ta men te com as igre jas, a so ci e da de
or ga ni za da, os em pre sá ri os e os tra ba lha do res. A Co -
pel é pa tri mô nio do Pa ra ná, por tan to, não pode ser
ven di da. E, se for ven di da, o nos so com pro mis so,
como di ri gen tes par ti dá ri os, é anu lar a ven da e de vol -
ver a em pre sa ao povo pa ra na en se. Por tan to, fi cam
no ti fi ca dos os es pe cu la do res in ter na ci o na is que, se
com pra rem, es ta rão com pran do mal, por que não va -
mos ad mi tir a pa ti fa ria.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) –
Agra de ço o apar te, Se na dor Ro ber to Re quião. Com
toda a cer te za, es ta re mos, na se gun da-fe i ra, na
Assem bléia Le gis la ti va e que re mos, sim, con fe rir
essa ação com ple ta men te ar bi trá ria do Go ver no
Esta du al de man dar que a Po lí cia Mi li tar, com ca chor -
ros, ca va los e ar ma men to pe sa do, in ti mi de os ma ni -
fes tan tes e até os De pu ta dos – que, on tem, ti ve ram
que sair cor ren do da Assem bléia, por que es ta vam
sob ame a ça.



Hoje, a co mu ni ca ção que re ce bi é que a Opo si -
ção ten tou se re u nir e a Po lí cia Mi li tar não de i xou;
que ria par ti ci par da re u nião como se os De pu ta dos
não ti ves sem li ber da de se quer para dis cu tir es tra té -
gia para a vo ta ção. Eles pro cu ra ram o Tri bu nal de Jus -
ti ça e es tão in gres san do com uma ação con tra o Go -
ver na dor, por que a or dem par tiu do Go ver na dor, que
está im pon do um re gi me de ex ce ção, um re gi me de
for ça na Assem bléia Le gis la ti va para ten tar ven cer a
vo ta ção, in ti mi dan do os De pu ta dos com essa ame a -
ça. Nós es ta re mos lá na se gun da-fe i ra.

Qu e ro, tam bém, di zer que en trei ago ra com um
re que ri men to aqui, Se na dor Ro ber to Re quião e Se -
na dor Edu ar do Su plicy, que pre si de a ses são, por que
há uma no tí cia na Fo lha de S.Pa u lo de hoje que con -
si de ro gra ve – e te mos que sa ber do Go ver no Fe de ral
se ela é ver da de i ra ou não. E o meu re que ri men to é
para que o Mi nis tro Ma lan res pon da o que está pu bli -
ca do na Fo lha de S.Pa u lo de hoje: ”Caso Co pel des -
trói a Assem bléia do Pa ra ná“. Esse é o tí tu lo da ma té -
ria. E há um pa rá gra fo que diz o se guin te:

A ven da da Co pel pre vis ta para ou tu -
bro e ci ta da como cer ta no mais re cen te
acor do do Go ver no Fe de ral com o FMI di vi -
de o Esta do.

Vou re pe tir:

A ven da da Co pel pre vis ta para ou tu -
bro e ci ta da como cer ta no mais re cen te
acor do do Go ver no Fe de ral com o FMI di vi -
de o Esta do.

Nós, do Pa ra ná, não fo mos con sul ta dos pelo
Go ver no Fe de ral para que ele in clu ís se no acor do,
que aca ba de fa zer com o FMI, a ven da da Co pel.
Se isso for ver da de – e que ro sa ber por meio des se
re que ri men to que es tou en ca mi nhan do ao Mi nis tro
da Fa zen da –, va mos, sim, vo tar con tra o acor do
aqui no Con gres so Na ci o nal, por que não é ven den -
do o pa tri mô nio do povo do Pa ra ná que o Bra sil vai
acer tar as suas con tas e ga ran tir a es ta bi li da de da
mo e da. O povo pa ra na en se já tem uma cota de sa -
cri fí cio mu i to gran de do a da ao País para as se gu rar
a es ta bi li da de da mo e da: a sua agri cul tu ra, que tem
sido a gran de ân co ra do real, o que o Go ver no re co -
nhe ce. Não po de mos per mi tir que des tru am o nos so 
pa tri mô nio pú bli co para con su mar um acor do com o
FMI.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Álva ro Dias.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – Eu não
pre ci sa ria adu zir mais nada aos ar gu men tos con sis -
ten tes que o Se na dor Osmar Dias não ape nas hoje,
mas há mu i to tem po, vem apre sen tan do a esta Casa
em de fe sa do pa tri mô nio pú bli co do Pa ra ná. O que
que ro é ape nas tra zer o tes te mu nho – já que es ti ve,
na úl ti ma ter ça-fe i ra, à no i te, e du ran te toda a ma dru -
ga da acom pa nhan do os tra ba lhos da Assem bléia Le -
gis la ti va do Pa ra ná – do es pe tá cu lo que as sis ti, ape -
sar de es tar na ati vi da de pú bli ca há al gum tem po, não 
ti nha tido ain da a opor tu ni da de de as sis tir: se gu ran -
ças do Go ver no no ple ná rio da Assem bléia ame a ça -
do ra men te im pe din do, in clu si ve, que Par la men ta res
pu des sem tran si tar li vre men te, ou seja, ten tan do im -
pe dir que de ter mi na do De pu ta do, o De pu ta do Luiz
Fer nan des Li tro, pu des se de i xar a sua ban ca da para
se re ti rar, du ran te 5 ou 10 mi nu tos, e con ver sar a res -
pe i to do pro je to que se vo ta va. De for ma tru cu len ta,
se gu ran ças do Go ver no Esta du al per ma ne ce ram no
ple ná rio da Assem bléia, ao lado dos Par la men ta res,
como se fos sem tam bém De pu ta dos ele i tos pelo
povo. O que vi mos é a prá ti ca cor rup ta do ali ci a men to
do voto. É o po der eco nô mi co uti li za do de for ma aber -
ta, como já de nun ci ou aqui o Se na dor Ro ber to Re -
quião, com re cur sos vin dos da Ale ma nha, da FWE,
na ten ta ti va de apro var a ven da da em pre sa, cujo edi -
tal de li ci ta ção é di ri gi do exa ta men te em fa vor da FWE 
da Ale ma nha. Ora, Se na dor, di an te des ses fa tos e do
de po i men to dos De pu ta dos, so li ci ta mos a co la bo ra -
ção do Dr. René Ari el Dot ti, para que ele re di ja uma
re pre sen ta ção ao Mi nis té rio Pú bli co, que será fir ma -
da por al guns Par la men ta res, de nun ci an do os fa tos, a 
fim de que, como dis se an te ri or men te V. Exª, es ses
fa tos pos sam subs tan ci ar ações po pu la res que im pe -
tra re mos to dos, cer ta men te, se por ven tu ra a Assem -
bléia apro var a ven da, na ten ta ti va de, pelo Po der Ju -
di ciá rio, im pe dir esse equí vo co his tó ri co com con se -
qüên ci as de sas tro sas para o Esta do do Pa ra ná. Esse
é um fato que nos re pug na, é a ra zão do nos so pro -
tes to, e, aci ma de tudo, com pro va que todo esse pro -
ces so é vi ci a do des de a ori gem; a cada pas so acres -
cen ta-se ví ci os in sa ná ve is que per mi ti rão, in clu si ve, a 
de cla ra ção de nu li da de do ato do Go ver no. Por que,
sem dú vi da, esse com pro mis so, tan to o Se na dor Re -
quião quan to eu, já as su mi mos. O pró xi mo Go ver no
do Pa ra ná tem esse de ver, já que todo ato de go ver no
que con tra ria o in te res se pú bli co é nulo de ple no di re i -
to. O pró xi mo Go ver no do Pa ra ná terá a obri ga ção de
re a li zar to dos os es for ços para anu lar, para des fa zer



a ven da da Co pel, se por ven tu ra ela vier a ocor rer.
Por tan to, a FWE es ta rá, se se con fir mar como ven ce -
do ra des se le i lão, na me lhor das hi pó te ses, com pran -
do uma bela bri ga. 

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Se -
na dor Álva ro Dias, é por es sas ra zões que con si de ro
cada vez mais acer ta da a po si ção que as su mi mos
aqui jun to com o Se na dor Re quião, do Pa ra ná, de ter -
mos as si na do a CPI da Cor rup ção e de ter mos re sis ti -
do às pres sões, que não fo ram pou cas, para que re ti -
rás se mos as nos sas as si na tu ras. O povo não agüen -
ta mais pro ce di men tos como es ses que es tão sen do
de nun ci a dos di a ri a men te na im pren sa na ci o nal e,
ago ra, no Pa ra ná, com a ba na li za ção da cor rup ção.
Pa re ce que a cor rup ção se trans for mou numa co i sa
co mum. 

No Pa ra ná, quan do se no ti cia que o Go ver no
está ado tan do essa pos tu ra, as pes so as nem se as -
sus tam mais, por que es tão acos tu ma das com o com -
por ta men to do Go ver na dor Ja i me Ler ner, que não
tem o mí ni mo res pe i to para com a nos sa po pu la ção,
nes se caso e em mu i tos ou tros que po de ría mos aqui
elen car.

Di ri jo-me, nes te mo men to, aos De pu ta dos que
fo ram agre di dos na Assem bléia Le gis la ti va, ou por
po li ci a is mi li ta res man da dos pelo Go ver na dor Ja i me
Ler ner, ou por com pa nhe i ros do Par la men to que es -
tão al vo ro ça dos, que rem ven der logo a Co pel para
ga nhar o pre sen te que o Go ver na dor lhes pro me teu.
Fo ram agre di dos a De pu ta da Lu ci a na Ra fag nin e os
De pu ta dos José Ma ria Fer re i ra, Ne i vo Be ral din e
Alga ci Tú lio, este úl ti mo um ra di a lis ta que pe i tou esse
pro ces so des de o iní cio e, nos mi cro fo nes da Rá dio
Clu be, tem ba ti do duro con tra a ven da da Co pel, por -
que sabe do pre ju í zo que o povo do Pa ra ná terá com
essa ven da.

Ou tros De pu ta dos tam bém fo ram agre di dos fi si -
ca men te, sem fa lar nas agres sões mo ra is. O De pu ta -
do Li tro, por exem plo, que du ran te todo o pro ces so di -
zia que ia vo tar con tra a pri va ti za ção da Co pel, mu dou 
de idéia no úl ti mo dia. 

E aqui lou ve-se a ati tu de do Se na dor Álva ro
Dias, que da qui saiu, foi a Cu ra ti ba para ten tar de mo -
ver o De pu ta do Li tro des sa idéia, o que pro vo cou al -
guns co men tá rio mal do sos de que o PMDB te ria
acha do ruim. O Se na dor Ro ber to Re quião está aqui e 
S. Exª foi quem pe diu, in clu si ve, para que o Álva ro se
des lo cas se a Cu ri ti ba para ten tar im pe dir que o Li tro
co me tes se essa bo ba gem, esse ab sur do, esse cri me
de vo tar a fa vor da pri va ti za ção da Co pel. 

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Osmar Dias, eu não ape nas pedi, como in sis ti
para que fos se. Di ri am os to los: ”Mas o Álva ro pode
fa tu rar a vi tó ria das opo si ções“. Que im por tân cia tem
quem fa tu ra!? Se a Co pel não for ven di da, ga nha o
Esta do do Pa ra ná. O Álva ro foi, com a mi nha e com a
sua in sis tên cia. Não foi só um con vi te, foi uma in sis -
tên cia, mes mo, para que se ten tas se de mo ver al guns
De pu ta dos do PSDB do Pa ra ná.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – E o
sa cri fí cio que o Se na dor Álva ro fez, sa in do da qui e vi -
a jan do a no i te toda e vol tan do, tem que ser re co nhe ci -
do. Nós re co nhe ce mos esse sa cri fí cio e, com cer te za, 
ele terá al gum efe i to no re sul ta do das vo ta ções. 

Eu es pe ro mes mo que os Srs. De pu ta dos re fli -
tam e que se o Li tro es ti ver re al men te im pos si bi li ta do
de vo tar, por es tar do en te no hos pi tal, que Deus cu i de 
da sua sa ú de. Mas, se Deus cu i dar da sa ú de do Li tro,
fa zen do com que ele vol te, que cu i de tam bém da ca -
be ça do Li tro para que não te nha per di do o ju í zo de
vez e pos sa vo tar co nos co a fa vor do povo do Pa ra ná.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi te 
V. Exª um novo apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Pois
não, no bre Se na dor Ro ber to Re quião. 

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – No bre
Se na dor Osmar Dias, tudo in di ca que para o Pa ra ná e 
para os in te res ses po pu la res o bom se ria que esse Li -
tro per ma ne ces se en gar ra fa do e o seu subs ti tu to vo -
tas se con tra a ven da da Co pel.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – É o
que nós es pe ra mos, Se na dor Ro ber to Re quião: que
haja o voto. De se jo que a sua sa ú de pos sa, re al men -
te, ser res ta be le ci da.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – O no bre 
Se na dor Álva ro Dias foi de sen gar ra fá-lo e não teve
su ces so.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Mas
es pe ro, tam bém, Se na dor Ro ber to Re quião, que a
cons ciên cia de S. Exª seja de sen gar ra fa da.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – E essa
gar ra fa, Se na dor Osmar Dias, para que não haja má
in ter pre ta ção, não é a gar ra fa da sua mo lés tia nes te
mo men to, é a gar ra fa dos in te res ses do Go ver no. S.
Exª está den tro da gar ra fa do Sr. Ja i me Ler ner. 

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te V. Exª um apar te, Se na dor Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – No -
bre Se na dor Edu ar do Su plicy, an tes de con ce der o
apar te a V. Exª, gos ta ria de fa zer um agra de ci men to a



V. Exª. Com a sen si bi li da de que lhe é ca rac te rís ti ca e
com a de cên cia que tem pa u ta do com os seus tra ba -
lhos aqui no Se na do e em toda a sua vida pú bli ca, V.
Exª teve a opor tu ni da de de par ti ci par des se de ba te,
mes mo não es tan do no Pa ra ná. 

Cha mo a aten ção para esse fato por que o que
está em jogo não é so men te o in te res se do Pa ra ná, é
o in te res se do Bra sil. É um pro ces so que está ero din -
do o pa tri mô nio pú bli co do País.

O SR. PRESIDENTE (Ri car do San tos) – Se na -
dor Osmar Dias, a Pre si dên cia in ter rom pe V. Exª para
in for mar que o pra zo da ses são se en cer ra rá em 5 mi -
nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do - PR) – Cum -
pri rei o pra zo, Sr. Pre si den te, mas an tes gos ta ria de
con ce der o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy, ao
tem po em que agra de ço-lhe pela ati tu de de cen te e
dig na, como, aliás, é sua ca rac te rís ti ca.

Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Osmar Dias, cum pri men to V. Exª, bem como os
de ma is Se na do res do Esta do do Pa ra ná, Ro ber to
Re quião e Álva ro Dias, pela fir me ati tu de que hoje es -
tão to man do em de fe sa das prer ro ga ti vas dos Par la -
men ta res da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Pa -
ra ná. Hoje, pela ma nhã, o De pu ta do Esta du al Ânge lo
Va nho ni e o De pu ta do Fe de ral Dr. Ro si nha re la ta -
ram-se so bre os gra ves epi só di os ocor ri dos na
Assem bléia Le gis la ti va do Pa ra ná, in clu si ve hoje pela
ma nhã, quan do, se gun do V. Exª mes mo in for mou,
mais de 1.000, tal vez 1.500, po li ci a is mi li ta res ocu pa -
ram as de pen dên ci as da Casa dos re pre sen tan tes do
povo pa ra na en se.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Me -
lhor se ria, Se na dor Edu ar do Su plicy, que es ses 1.500 
sol da dos es ti ves sem com ba ten do o cri me e o rou bo
que ocor rem, in clu si ve, du ran te o dia na re gião me tro -
po li ta na de Cu ri ti ba, por ab so lu ta fal ta de um pro gra -
ma de se gu ran ça em Cu ri ti ba. 

Em vez de com ba ter o cri me, eles fo ram con vi -
da dos pelo Go ver na dor a com pa re cer à Assem bléia
Le gis la ti va para com ba ter os re pre sen tan tes do povo, 
que são os De pu ta dos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Tam -
bém ex pres so a mi nha so li da ri e da de aos De pu ta dos
Esta du a is Lu ci a na Ra fag nin, José Ma ria Fer re i ra,
Alga ci Tú lio e Orlan do Pes su ti, que fo ram ob je to de
agres sões nes se con fli to com a Po lí cia Mi li tar. Pa re -
ce-me um epi só dio mu i to es tra nho, em que a base go -
ver nis ta, per ce ben do que cor ria o ris co de per der a

vo ta ção no pro je to de ini ci a ti va po pu lar que im pe dia a
pri va ti za ção da Co pel, usou de es tra té gi as para ten tar 
não con cre ti zar a vo ta ção em que po de ria o Go ver na -
dor Ja i me Ler ner per der, no seu in tu i to, no seu ob je ti -
vo de ven der a Co pel. Será que a Po lí cia Mi li tar está
sen do uti li za da para essa fi na li da de? Di an te dos re la -
tos dos Par la men ta res pa ra na en ses e em con so nân -
cia com os Se na do res do Pa ra ná, ava li ei que se ria
im por tan te apre sen tar o re que ri men to que con jun ta -
men te en ca mi nha mos à Mesa, no sen ti do de que, na
se gun da-fe i ra, uma Co mis são de Se na do res di ri ja-se
à Assem bléia Le gis la ti va do Pa ra ná, às au to ri da des
do Ju di ciá rio e ao pró prio Go ver na dor Ja i me Ler ner
para as se gu rar que as fun ções cons ti tu ci o na is dos
De pu ta dos Esta du a is se jam res pe i ta dos. Infe liz men -
te, em fun ção de um com pro mis so já agen da do para
um de ba te no Insti tu to de Ci da da nia, a con vi te de
Luís Iná cio Lula da Sil va, so bre o Pro je to Fome Zero,
não po de rei me au sen tar de São Pa u lo. Mas gos ta ria
que V. Exªs, os três Se na do res do Pa ra ná, pu des sem
tam bém me re pre sen tar nes sa im por tan te mis são
que irão re a li zar para as se gu rar que a vo ta ção so bre
esse pro je to de ini ci a ti va po pu lar pos sa ser res pe i ta -
do e a von ta de dos re pre sen tan tes tam bém. De se ja -
mos ain da que os po li ci a is mi li ta res es te jam mais
aten to a qual quer ten ta ti va de se pro cu rar fra u dar a
von ta de do povo, por que, se por ven tu ra al gum Par la -
men tar está de i xan do de vo tar con for me seu de se jo
por es tar re ce ben do qua is quer ti pos de fa vo res, isso
já de ve ria ser ob je to da aten ção das au to ri da des de
se gu ran ça do Esta do do Pa ra ná. Re ce ba V. Exª meus
cum pri men tos. Faço, ain da, mais um re gis tro, Se na -
dor Osmar Dias. V. Exª ci tou uma re por ta gem da Fo -
lha de S.Pa u lo de hoje, que fa la va que, no acor do
com o FMI, es ta ria es pe ci fi ca da a ven da da Co pel
como um com pro mis so do Go ver no bra si le i ro. Qu e ro
lem brar aqui a pa la vra que nos foi dada pelo Mi nis tro
Pe dro Ma lan de que não há com pro mis so es cri to al -
gum por en quan to. Qu an do so li ci ta mos que o Mi nis tro 
Pe dro Ma lan dis tri bu ís se aos Se na do res o con te ú do
do acor do que está por ser fir ma do com o FMI, S. Exª
dis se que não há acor do fir ma do, não há do cu men to
fir ma do e que, na oca sião de vi da, nos en vi a ria. Fico
pen san do: será que já está ci ta do? E por que S. Exª
não nos apre sen tou esse do cu men to, pois pe di mos e
in sis ti mos tan to? Por isso re gis tro o meu es tra nha -
men to em re la ção a esse ar ti go da Fo lha de S.Pa u lo. 
Mu i to obri ga do. 

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Obri -
ga do, Se na dor Su plicy, pelo apo io e pela sua po si ção



em de fe sa do povo do Pa ra ná, sen do so li dá rio, por -
tan to, à po si ção que es ta mos ado tan do aqui.

Para cum prir o pra zo, Sr. Pre si den te, que ro en -
cer rar, di zen do que há go ver na do res que pas sam
pelo Esta do e de i xam, na sua his tó ria, um ras tro de
cons tru ção, de avan ço e de pro gres so. Mas o Go ver -
na dor Ja i me Ler ner, se con cre ti za do esse ato de ven -
da da Co pel, vai con so li dar, na his tó ria tris te do seu
go ver no, uma ima gem de des man che e de des tru i ção 
de boa par te do Esta do do Pa ra ná.

É pre ci so, Sr. Pre si den te, evi tar que esse mal
acon te ça e, so bre tu do, unir, não ape nas nes se mo -
men to, to dos os pa ra na en ses de bem, para re ti rar -
mos do go ver no aque les que hoje in fe li ci tam o Pa ra ná 
e ame a çam o nos so pa tri mô nio to dos os dias. Os ma -
les ca u sa dos por uma ad mi nis tra ção ir res pon sá vel
como essa vão fi car para as fu tu ras ge ra ções como
uma he ran ça mal di ta, sem dú vi da al gu ma.

Obri ga do, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Edu ar do Su plicy, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ri car do 
San tos.

O SR. PRESIDENTE (Ri car do San tos) – Os Srs. 
Se na do res Car los Wil son, Te o tô nio Vi le la Fi lho, Ro -
me ro Jucá e Car los Pa tro cí nio en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. CARLOS WILSON (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que me traz a
tri bu na des ta fe i ta é um as sun to que, de fi ni ti va men te,
não en gran de ce a Na ção e en ver go nha o Esta do: o
tra ba lho in fan til, uma gra ve fe ri da no nos so or gu lho.

Re cen te men te tor nou-se pú bli co pela im pren sa
o re sul ta do de uma pes qui sa do Ipec. E cons ta tou-se
que 364 mil me ni nas en tre 10 e 16 anos são ex plo ra -
das no tra ba lho de em pre ga das do més ti cas, sem
qual quer di re i to tra ba lhis ta, com jor na das de tra ba lho
se me lhan tes aos adul tos, sem qual quer con di ção de
fre qüen ta rem a es co la, ou de mo di fi ca rem a re a li da de 
que se lhes im põem.

Esse nú me ro, 364 mil me ni nas, re pre sen ta 8%
do to tal de 4,48 mi lhões de tra ba lha do res no se tor,
se gun do da dos do IBGE ta bu la dos em 1998. 

Um dos as pec tos mais gra ves, se é que pode
ha ver gra da ção na ex plo ra ção do tra ba lho in fan til, é
que esta con di ção ain da é ca mu fla da por uma pre ten -
sa re la ção de pa ren tes co dos pa trões, nor mal men te
tios ou pa dri nhos, en tre ou tros. Até pa re ce aque le ce -

ná rio dra má ti co da Ingla ter ra vi to ri a na, tão bem des -
cri to por Char les Dic kens.

A Cons ti tu i ção no Bra sil pro í be o tra ba lho in fan -
til. Entre tan to, uma em cada 10 cri an ças de 10 a 14
anos tra ba lha. Tra ta-se de uma das três ma i o res ta -
xas da Amé ri ca La ti na, com pa rá vel ao que ocor re na
Gu a te ma la e em Hon du ras. 

Entre ou tros da dos re ve la dos pela pes qui sa do
Ipec, des ta co que das me ni nas ex plo ra das para o tra -
ba lho do més ti co, 98.249 es tão na re gião Su des te e
83.570 es tão no Nor des te. Nada me nos do que 32,8%
des tas me ni nas não fre qüen tam a es co la; 78,4% tra -
ba lham na ci da de e o res tan te em áre as ru ra is. 

Alguém já dis se que um go ver no que não cu i da
de suas cri an ças não tem ra zão de ser. E no Bra sil
nada me nos do que 2,5 mi lhões de cri an ças tra ba -
lham, na ma i o ria das ve zes ex plo ra das, em con di ções 
su bu ma nas, em for nos de car vo a ria ou plan ta ções de 
si sal. Isso para não se fa lar nas 402 mil cri an ças de
cin co a nove anos.

São nú me ros tre men dos. 

O go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so pode com pu tar uma tí mi da ação nes ta área.
A pro por ção de cri an ças en tre 10 e 14 anos que tra -
ba lham de cres ceu no pe río do de 1992 a 1997. Entre
1997 e 1999 a ação do go ver no ces sou. Esta dos
como To can tins, Ma ra nhão, Pi a uí, Ce a rá, Per nam bu -
co, Ba hia, Pa ra ná, Mato Gros so do Sul e Mato Gros so 
ti ve ram au men to do con tin gen te de cri an ças tra ba lha -
do ras. Mi nas Ge ra is e Rio Gran de do Sul ti ve ram re -
du ção in sig ni fi can te em seus ín di ces. 

Os da dos são do IBGE, pu bli ca dos este ano e
se re fe rem a um le van ta men to fe i to en tre os anos de
1998 e 2000.

Con ti nuo, Sr. Pre si den te. Tam bém é ver da de
que o go ver no fe de ral con se guiu re du zir os ín di ces de 
ado les cen tes tra ba lha do res, me ni nos en tre 15 e 17
anos. Mas, tam bém, por al gu ma ra zão inex pli cá vel,
pa rou com seus pro gra mas e en tre 1997 e 1999, os
nú me ros re cru des ce ram em To can tins, Ce a rá, Ba hia, 
San ta Ca ta ri na, Mato Gros so e Dis tri to Fe de ral. 

No meu Esta do, Per nam bu co, os da dos do IBGE 
, re ve lam que se hou ve uma ex pres si va re du ção per -
cen tu al da taxa de ati vi da de de cri an ças e ado les cen -
tes en tre 1992 e 1997, pas san do de 30,1% para
19,9% en tre cri an ças de 10 a 14 anos. E de 51,7%
para 44,3% en tre ado les cen tes de 15 a 17 anos. Re -
gis tra-se um re cru des ci men to sé rio em 1999, quan -
do a taxa sobe para 22,1% das cri an ças e pra ti ca -
men te es tag na em 43,3% en tre os ado les cen tes. 



A ver da de é que na me ta de dos es ta dos bra si le -
i ros ve ri fi cou-se ou o au men to da po pu la ção ado les -
cen te ocu pan do pos tos de tra ba lho ou a di mi nu i ção
inex pres si va des tes ín di ces.

Ini ci a ti vas do go ver no fe de ral como o Pro gra ma
de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til e o Pro gra ma de
Ga ran tia de Ren da Mí ni ma mos tra ram a im por tân cia
do Po der Pú bli co como ins tru men to para di mi nu ir a
po bre za e re ti rar cri an ças e ado les cen tes dos pos tos
de tra ba lho e re co lo cá-los no lu gar onde de vem es tar,
na es co la. 

Srs. Se na do res, não se tra ta de uto pia. Tra ta-se
de uma re a li da de, um cír cu lo vi ci o so que mar ca a ci vi -
li za ção bra si le i ra. Cri an ças e ado les cen tes que fo gem 
da es co la, por uma ou ou tra ra zão, são em pre ga dos
com ba i xa es co la ri da de e re ce bem ba i xos sa lá ri os;
ao se tor na rem adul tos, con ti nu am re ce ben do sa lá ri -
os in sig ni fi can tes e se per pe tu a rão na po bre za.

Não são ra ros os ca sos em que cri an ças ou
ado les cen tes tra ba lham sem re mu ne ra ção, ape nas
com ple men tan do o tra ba lho do pai as sa la ri a do. Um
exem plo cla ro ocor re na cul tu ra de cana de açú car na
re gião Nor te Flu mi nen se. Na ma i o ria dos ca sos, a
pró pria cri an ça fun ci o na como as sa la ri a do e com -
põem a ren da da fa mí lia, como se ve ri fi ca no caso das 
car vo a ri as, ou na pro du ção de fru tas na re gião ir ri ga -
da do Vale do rio São Fran cis co. 

Para se ter uma idéia de como esta prá ti ca de se 
co lo car cri an ças e ado les cen tes tor na-se cada vez
mais ar ra i ga da nos há bi tos e cos tu mes bra si le i ros,
mais de 20% dos tra ba lha do res que tra ba lham na
pro du ção de cal ça dos no vale do Rio dos Si nos, no
Rio Gran de do Sul pos su em me nos de 17 anos de
ida de. 

O go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so cer ta -
men te di ag nos ti cou o pro ble ma. Che gou mes mo a
tra tar da fe ri da, ain da que ti mi da men te. Mas, ape nas
para usar um re frão po pu lar, pa rou por que? Por que
pa rou?

A ver da de é que a si tu a ção de cri an ças e ado -
les cen tes ocu pan do pos tos de tra ba lho e au sen tes
das ban cas es co la res não so freu mu dan ças de ma i or
im por tân cia, des de o iní cio dos anos 90. 

Des de tem pos ime mo ri a is, se to res ar ca i cos ou
mo der nos da pro du ção in dus tri al ou agrí co la, uti li -
zam-se do tra ba lha dor in fan to-ju ve nil como for ma de
di mi nu ir os cus tos da pro du ção. Empre sá ri os sem es -
crú pu los, des cen den tes dos an ti gos fa zen de i ros que
ex plo ra vam o tra ba lho es cra vo no Bra sil, con ti nu am
im pu ne men te a ex plo rar a in fân cia e a ado les cên cia.
E, in fe liz men te, não há que se es pe rar uma ação po lí -

ti ca mais efe ti va e mais de ci di da des te go ver no. Até
por que não con se gue mais res pon der aos de sa fi os
para os qua is foi ele i to.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cum pro
o de ver de ocu par a tri bu na des ta casa nes ta ma nhã,
mo ti va do pe las sé ri as di fi cul da des que es tão en fren -
tan do os pro du to res de le i te do meu Esta do de Ala go -
as, sub me ti dos à mes ma cri se por que pas sam os de -
ma is pro du to res do País e, ain da, à pro lon ga da es ti a -
gem que atin ge tam bém o nos so semi-ári do.

A pro du ção de le i te no semi ári do nor des ti no ou -
tro ra foi mo ti vo de or gu lho, pois a pro du ti vi da de lo cal
atin gia mé di as su pe ri o res a oito li tros por ani mal, o
que re pre sen ta va uma mé dia sig ni fi ca ti va men te su -
pe ri or à mé dia na ci o nal e mo ti va va os agro pe cu a ris -
tas a in ves tir nos seus ne gó ci os, ge ran do em pre gos e 
ren das. só para exem pli fi car, de uma po pu la ção de
apro xi ma da men te 300 mil ha bi tan tes, 100 mil eram
em pre ga dos no se tor.

Hoje a si tu a ção está a me re cer cu i da dos es pe -
ci a is, uma vez que o le i te não é um pro du to qual quer,
ele é vi tal para as fa mí li as na com po si ção da sua di e -
ta diá ria, prin ci pal men te para cri an ças e ido sos e se
cons ti tui num va li o so ali a do no com ba te à des nu tri ção 
das po pu la ções nor des ti nas.

Vi san do so lu ci o nar os gra ves pro ble mas es tru -
tu ra is do se tor, e ou tros con jun tu ra is, de cor ren tes das 
po lí ti cas go ver na men ta is de ajus te fis cal, com re fle -
xos fi nan ce i ros ne ga ti vos para o se tor, re pre sen tan -
tes da ba cia le i te i ra de Ala go as se des lo ca ram até
esta ca pi tal para re i vin di car pro vi dên ci as que con si -
de ram ade qua das para ame ni zar nes te mo men to as
agru ras a que es tão sub me ti dos.

Para exa mi nar as pro pos tas e al ter na ti vas viá -
ve is para apre ci a ção do Se cre tá rio Adjun to da Seca,
do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio, pro mo ve -
mos re u niões em meu ga bi ne te onde fo ram ava li a dos
pon to por pon to os pro ble mas cu jas so lu ções ime di a -
tas são pri o ri tá ri as.

Como re sul ta do des sas re u niões, pro du ziu-se do -
cu men to en tre gue ao Dou tor Ra u li no Oli ve i ra, Se cre tá -
rio Adjun to da Seca, com as se guin tes pro pos tas:

– al te ra ção da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de
2001, nos ter mos do Pro je to de Lei do Se na do nº 96,
de 2001, de au to ria do Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res;

– sus pen são das exe cu ções das ope ra ções de
cré di to ru ral, con ce di das pelo Ban co do Bra sil e Ban -



co do Nor des te, aos pro du to res ru ra is da re gião do
semi-ári do de Ala go as; e

– pror ro ga ção das ope ra ções de cus te io e de in -
ves ti men to ru ra is por um pe río do de dois anos e três
anos, res pec ti va men te, con ce di das aos mes mos mu -
tuá ri os.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to -
dos que es ta mos en vol vi dos e com pro mis sa dos com
a so lu ção ime di a ta des sas ques tões, tão im por tan tes
para nós do semi-ári do ala go a no, acre di ta mos que as 
ações ime di a tas do Se cre tá rio Adjun to da Seca, do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio, se rão efi ca -
zes e bas tan tes para, nes te mo men to, tra zer um pou -
co de alen to para quem, no meio ru ral, tan to con tri bui
para o de sen vol vi men to des te País.

Era o que ti nha a di zer!

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) ––
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na 
des ta Casa com o ob je ti vo de re gis trar os 7 anos do
Pla no Real que, de fato, tem re sul ta do em avan ços
sig ni fi ca ti vos para o País em to das as áre as que car -
re i am e sus ten tam a so ci e da de bra si le i ra e o de sen -
vol vi men to na ci o nal.

É ine gá vel que os 7 anos de Go ver no Fer nan do
Hen ri que cons tru í ram um Bra sil me lhor, em que se
pro mo veu cres ci men to eco nô mi co sus ten ta do com
de sen vol vi men to so ci al, com base em pro gra mas efi -
ca zes em áre as di ver sas, tais qua is edu ca ção, sa ú de, 
in fra-es tru tu ras ru ral e ur ba na, te le co mu ni ca ções,
ciên cia e tec no lo gia, en tre ou tras.

Quem não se lem bra de um Bra sil há oito, nove,
dez anos, aço da do, ver gas ta do por uma in fla ção de -
sen fre a da, óbi ce ab so lu to para o êxi to da im ple men -
ta ção de qua is quer po lí ti cas so ci a is ima gi ná ve is?
Quem não se re cor da de um País que, em 1994, ado -
ta va um sa lá rio-mí ni mo cujo po der de com pra es ta va
ads tri to a 60% de uma ces ta bá si ca, con fron ta do,
hoje, com um per cen tu al de 123% re la ti vo a esse
mes mo po der de com pra? 

E, con ve nha mos, não há me mó ria tão cur ta que
não man te nha sob cla ro re gis tro os pro gra mas so ci a -
is, an tes ca na li za dos para a as sis tên cia dos mais ri -
cos. Tan to as sim que, no iní cio dos anos 90, dis tri bu -
ía mos 21% dos re cur sos apli ca dos na área so ci al
para os 20% mais ri cos da po pu la ção.

A es ta bi li za ção da eco no mia e o fim de um des -
ca la bro in fla ci o ná rio de qua tro dé ca das pro pi ci a ram a 
des po li ti za ção dos pro je tos so ci a is, onde se fun di ram
o es for ço do go ver no e a ini ci a ti va es sen ci al da so ci e -
da de na luta con tra a ex clu são so ci al no Bra sil. 

É de se re co nhe cer, con tu do, que o mu i to que já
foi fe i to, a par tir de 1995, em fa vor das mi no ri as, ain da 
não é o bas tan te para eli dir uma cul tu ra de ex clu sões
per pe tu a da há cin co sé cu los, pois se tra ta, em ver da -
de, de uma he ran ça his tó ri ca de in jus ti ça ali men ta da
por es cra vi dão, la ti fún di os, in dus tri a li za ção con cen -
tra do ra de ren da e au to ri ta ris mo so ci al ex clu den te.

Assim, por mais que os crí ti cos sé ri os ou os de
oca sião de ne guem ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que 
Car do so os lou ros de um País hoje es ta bi li za do, a
des pe i to, in clu si ve, dos en tra ves que se opõem ge ne -
ra li za da men te aos pa í ses do glo bo e que di re ta ou in -
di re ta men te tam bém têm se re fle ti do no Bra sil, é dele, 
do seu go ver no, o mé ri to de tan tos avan ços eco nô mi -
cos e, so bre tu do, so ci a is.

Ingres sa mos, e isto é ine gá vel, gra ças ao go ver -
no Fer nan do Hen ri que, numa era de es ta bi li za ção
eco nô mi ca, de cres ci men to e de dis tri bu i ção de ren -
da. Fi cou para trás o cír cu lo vi ci o so da re ces são, da
in fla ção e da des me di da con cen tra ção de ren da. Por
que não re co nhe cer esse fato? Mes mo Ma qui a vel,
cuja po lê mi ca li nha de pen sa men to se ate ve a uma
mi ni mi za ção da éti ca e da mo ral na con du ta po lí ti ca,
per pe tu ou uma má xi ma: ”a gran de za dos opo nen tes
há que se me dir pelo res pe i to e pelo re co nhe ci men to
re cí pro co dos fe i tos de cada qual em prol da urbe“,
aqui en ten di da ”latu sen su“. 

Enfren ta mos, nes ses 7 anos do Pla no Real, um
qua dro in ter na ci o nal ne bu lo so, ten do em vis ta as gra -
ves cri ses eco nô mi cas me xi ca na, asiá ti ca e rus sa. 

A mu dan ça na nos sa po lí ti ca cam bi al em ja ne i ro 
de 1999, de cor ren te des ses en tra ves, por tan tos pre -
co ni za da como ca tas tró fi ca, ven ceu o de sa fio quan to
à con ti nu i da de da es ta bi li za ção. Para a de cep ção dos 
que tor ci am por um País no va men te que da do à re -
ces são, ao im pac to in fla ci o ná rio, e, para a tran qüi li da -
de dos bra si le i ros, o Go ver no con se guiu man ter o
País em es ta bi li da de. 

Diga-se, mais: a des pe i to des sas cri ses, a taxa
bá si ca de ju ros que ha via atin gi do o pa ta mar de 45%,
foi gra du al men te re du zi da para 15,75%, no fi nal do
ano 2000. O cres ci men to eco nô mi co mé dio nos úl ti -
mos seis anos fez-se de cer ca de 2,9% do PIB, mu i to
su pe ri or ao cres ci men to dos seis anos an te ri o res, re -
gis tra dos na fa i xa de 0,6% do nos so Pro du to Inter no
Bru to.

Em 2000, Sr. Pre si den te, quan to aos in ves ti -
men tos es tran ge i ros di re tos, as in ver sões ex ter nas
al can ça ram US$ 32 bi lhões, con tra US$ 2 bi lhões
atin gi dos em 1994.



Re gis tre mos, ain da, os avan ços ha vi dos no se -
tor de te le co mu ni ca ções que, no pe río do de 1991 a
2000, ge rou uma re ce i ta to tal de US$ 100,4 bi lhões,
numa ex pres si va con tri bu i ção ao fi nan ci a men to do
dé fi cit em con ta cor ren te, bem como à re du ção da dí -
vi da pú bli ca.

Entre 1994 e 2000, am pli ou-se o aces so à te le -
fo nia fixa, mó vel e pú bli ca no País. Os te le fo nes fi xos
tri pli ca ram-se no pe río do, pas san do de 13,3 mi lhões
para 38,3 mi lhões, es tan do pre vis tos 49,6 mi lhões em 
2003. Os te le fo nes mó ve is que, em 1994, se ati nham
a 800 mil li nhas, hoje to ta li zam 23,2 mi lhões, sen do
que há pre vi são de que atin jam a or dem 45 mi lhões
em 2003. Re gis tre-se que os cha ma dos ”ore lhões“,
em 1994, eram em nú me ro de 343 mil; em 2000 pas -
sa ram a 913 mil, pre vis tos 1,6 mi lhão em 2005.

No que con cer ne à Edu ca ção, mes mo os crí ti cos
mais con tun den tes, não se po dem fur tar à cons ta ta ção
do gran de e exi to so tra ba lho do Go ver no Fe de ral nes sa
área. Li de ran do, pois, o avan ço edu ca ci o nal no Bra sil,
er gue-se a sig ni fi ca ti va que da do anal fa be tis mo en tre
os ma i o res de 15 anos. Em 1980, 25% dos bra si le i ros
nes sa fa i xa etá ria eram anal fa be tos. Em 2000, esse
per cen tu al de cli nou para 13% e, para 2002, a pre vi -
são é de que essa taxa de cres ça para 10%.

Cri ou-se o FUNDEF, Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e Va lo ri za -
ção do Ma gis té rio, com es tí mu lo enér gi co da ex pan -
são do en si no. O Pro gra ma Di nhe i ro Di re to na Esco la
eli mi nou even tu al ma ni pu la ção po lí ti ca das ver bas,
pos si bi li tan do seu ma i or con tro le pe las co mu ni da des. 
E te mos que co me mo rar os 97% de taxa de es co la ri -
za ção, re fe ren te men te ao en si no fun da men tal. No iní -
cio dos anos 90, essa taxa era de cer ca de 79%. No
en si no mé dio, de 1994 para cá, hou ve acrés ci mo de
ma trí cu las da or dem de 57%.

Fa le mos mais so bre a Edu ca ção bra si le i ra: o
Pro gra ma Ga ran tia de Ren da Mí ni ma aten deu apro xi -
ma da men te 900 fa mí li as em 2000, be ne fi ci an do 1,7
mi lhão de cri an ças en tre 7 e 14 anos. Tra tou-se de as -
se gu rar uma re mu ne ra ção mais jus ta aos pro fes so res 
das es co las pú bli cas. No Nor des te, os edu ca do res ti -
ve ram au men to sa la ri al mé dio de 94%, em 2000. De
R$ 168,00, pas sa ram a per ce ber R$ 326,00.

O Go ver no Fe de ral dis tri bu iu, en tre 1997 e
2000, 370 mi lhões de li vros di dá ti cos para 121 mi -
lhões de alu nos. Em 2001, já fo ram dis tri bu í dos 110
mi lhões de li vros para 32,5 mi lhões de alu nos.

São fa tos, cuja ve ra ci da de se faz in con tes te. O
Bra sil é hoje um País me lhor, mais hu ma ni za do, mais
jus to, mais co e ren te na vi são de sua pró pria re a li da de 

e na pro cu ra res pon sá vel de so lu ções para os seus,
ain da, imen sos pro ble mas. São utó pi cas e, até mes -
mo – por que não ? – elo gi o sas as crí ti cas que cer tos
ad ver sá ri os po lí ti cos e al guns seg men tos da mí dia fa -
zem ao Pre si den te do Bra sil, por que cre io que se lhe
atri bu em exi gên ci as pró pri as do dom da di vin da de,
das po tes ta des, dos mi la gre i ros que tudo po dem. Não 
se di ri ge uma na ção com mi la gres, mas com con du -
tas fir mes, com pro gra mas in te li gen tes e viá ve is, em
bus ca de re sul ta dos ”pos sí ve is“, ante as pro ble má ti -
cas que se apre sen tam. E essa con du ção sé ria e di li -
gen te, Sr. Pre si den te, Sras. Se na do ras, Srs. Se na do -
res, tem sido a cons tan te do Go ver no Fe de ral, nes ses 
qua se 7 anos trans cor ri dos. 

Nun ca hou ve ta ma nha trans pa rên cia go ver na -
men tal e li ber da de para o de ba te a res pe i to da ad mi -
nis tra ção do País, em seus vá ri os ní ve is e seg men tos. 
Ja ma is se teve no tí cia de que um Go ver no te nha ex -
pos to ao pú bli co em ge ral as me di das que toma, as
de nún ci as que apu ra, os óbi ces com que se de pa ra o
Esta do. Te mos, na Inter net, sob os aus pí ci os do Go -
ver no to dos os da dos para con sul ta. 

O com ba te à cor rup ção, tem sido uma di u tur na
pre o cu pa ção go ver na men tal. Tão fa la da, tão de nun -
ci a da – e isso é bom des de que não se cha fur de no
de nun cis mo vil – tem sido ela, já nos pri mór di os da or -
ga ni za ção hu ma na em so ci e da de, o ma i or obs tá cu lo
para o de sen vol vi men to, pois ”so la pa a de mo cra cia, a 
con fi an ça no Esta do, a le gi ti mi da de dos go ver nos, a
mo ral pú bli ca“. É jus ta men te esse o en ten der do Go -
ver no que, por sua vez, apu ra ir re gu la ri da des de toda
a sor te, se não ve ja mos: a Se cre ta ria Fe de ral de Con -
tro le Inter no tem hoje sob sua apu ra ção: 17 mil con vê -
ni os fis ca li za dos, 400 to ma das de con tas por ir re gu la -
ri da des, 1300 au di to ri as de con tas pú bli cas; 40 mil
pro ces sos de apo sen ta do ria ana li sa dos por even tu a -
is ví ci os. O De par ta men to de Po lí cia Fe de ral já ins ta u -
rou in qué ri tos po li ci a is para apu rar to dos os ca sos
que fo ram ob je to de men ção re cen te: DNER, Dos siê
Cay man, OAS, FAT e SUDAM/FINAM, en tre ou tros. O 
Go ver no não tem exi ta do em apli car pu ni ções, afas -
tan do di ri gen tes e de mi tin do fun ci o ná ri os. De 1995 a
2000, fo ram de mi ti dos, por im pro bi da de ad mi nis tra ti -
va, 1781 ser vi do res da ad mi nis tra ção di re ta, au tar qui -
as e fun da ções. 

Este, é, por tan to, na atu a li da de, um País me -
lhor! Ante as se cu la res ma ze las que acom pa nham o
Bra sil dos bra si le i ros, o Go ver no Fer nan do Hen ri que
con se guiu con so li dar um real Esta do de Di re i to, de -
mo crá ti co, so be ra no e in de pen den te, sim, até no que
con cer ne ao FMI. Opo si ci o nis tas e go ver nis tas aqui -



es cem na ne ces si da de de que, para se evi tar que o
Bra sil seja atin gi do pela cri se ar gen ti na, re cor ra-se ao 
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Po rém, não o fa ze -
mos como pe din tes; a ge no fle xão não faz par te da
pos tu ra do Esta do bra si le i ro. De ba te-se esse pro ce di -
men to com a so ci e da de – o Con gres so Na ci o nal é re -
fle xo dela – ne go ci a mos com o Fun do e ofer ta mos as
ga ran ti as pró pri as de um país eco no mi ca men te es ta -
bi li za do e sem re ces são.

Fi na li zan do, não me po de ria exi mir de tra zer à
ba i la o su ces so go ver na men tal de suas ações vol ta -
das à Sa ú de, das qua is se ori gi nou o Sis te ma Úni co
de Sa ú de – SUS, pa u ta do pela des cen tra li za ção, re -
gi o na li za ção, par ti ci pa ção da so ci e da de e fi nan ci a -
men to pe las três es fe ras de go ver no. Ou tro avan ço
nes sa área deu-se por con ta da cri a ção da Agên cia
Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar, que con tro la e fis ca -
li za os pla nos e se gu ros de sa ú de. O nú me ro dos
Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú de que, em 1994, era
in fe ri or a 30 mil, atu al men te é de 150 mil pro fis si o na is. 
A mor ta li da de in fan til, para cada mil nas ci dos, caiu de 
49,4%, em 1990, para 34,2%, em 2000.

O Bra sil, se nho res, tem hoje uma Pre vi dên cia
So ci al que be ne fi cia 18,4 mi lhões de pes so as, no se -
tor pri va do, com dis pên dio equi va len te a 6% do PIB.
As apo sen ta do ri as no meio ru ral, como ver da de i ro
pro gra ma de ren da mí ni ma, be ne fi ci am mais de 6 mi -
lhões de pes so as. Os es for ços go ver na men ta is na er -
ra di ca ção do tra ba lho in fan til, ini ci a dos em 1996,
mos tram iné di tos re sul ta dos, ga ran tin do a per ma nên -
cia de 400 mil cri an ças e ado les cen tes na es co la.

No cam po, en tre 1995 e 2000, fo ram as sen ta -
das mais de 465 mil fa mí li as, nú me ro su pe ri or ao do -
bro da que las aten di das nos 30 anos an te ri o res, êxi to
tam bém cre di ta do à uni fi ca ção PRONAF/Re for ma
Agrá ria.

O se tor ener gé ti co, re cen te men te aba la do, vai
se so er guen do com a mo bi li za ção co e sa e con jun ta
do Esta do e da so ci e da de bra si le i ra. Ao in vés de en -
tre gar-se ao ran ço das cul pas e cul pa dos, os ho mens, 
as mu lhe res, os jo vens e as cri an ças do País, dão um
exem plo de que os óbi ces se su pe ram com ati tu des
so li dá ri as e con jun tas. O Go ver no, por sua vez, de
pron to, tem agi do com me di das es ti mu la do ras e pro -
pi ci a do ras de fon tes de ener gia, atra vés de in ves ti -
men tos no se tor.

Sete anos de um Go ver no, de um Pla no como é
o Real, bem-su ce di do, im pe dem que seja este in ter lo -
cu tor bre ve como gos ta ria, a fim de não im por a
V.Exas. ta ma nha loa. Não me per mi to, por tan to, de i -
xar de fa lar so bre os R$ 180 mi lhões, cujo re pas se

anun ci a do re cen te men te pelo Pre si den te da Re pú bli -
ca, des ti nar-se-á à re cu pe ra ção de tre chos de ro do vi -
as fe de ra is que sin gram 18 es ta dos bra si le i ros.

Devo, tam bém, fa lar so bre a Agri cul tu ra, cuja
sa fra de grãos con so li da-se em novo pa ta mar, su pe -
ran do, em 2000/2001, a mar ca de 94 mi lhões de to ne -
la das. Esse cres ci men to tem ar ri mo na ex pan são de
8,9% da área plan ta da de grãos nos úl ti mos três anos. 
Os ga nhos per ti nen tes de pro du ti vi da de es pe lham o
cres ci men to nas ven das de má qui nas agrí co las e de
fer ti li zan tes nos úl ti mos anos, per mi tin do a mo der ni -
za ção das tec no lo gi as uti li za das na agri cul tu ra.

Enfim, fa le mos da ex pan são de ofer ta de em -
pre go em 2000, que pro pi ci ou a que da da taxa de de -
sem pre go que pas sou de 6,3%, em de zem bro de
1999, para 4,8% em de zem bro de 2000. Fa le mos da
exi to sa Re for ma Admi nis tra ti va do Esta do, das po lí ti -
cas de mer ca do in ter no e ex ter no, re por tan do-nos,
prin ci pal men te, ao au men to ha vi do de 13,% nas im -
por ta ções e de 14,7% das ex por ta ções no ano 2000,
re sul ta do ex ce len te, em se con si de ran do o es tá gio de 
cres ci men to da nos sa eco no mia. Ou tros sim, em pe -
nha-se o Go ver no bra si le i ro no que toca às ne go ci a -
ções cin gi das ao Mer co sul e à ALCA, fato am pla men -
te di vul ga do e, por tan to, do co nhe ci men to exa us ti vo
da so ci e da de bra si le i ra.

Gra to pela aten ção dos no bres Pa res, con gra tu -
lo-me com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
pelo des cor ti no, pela sua in de cli ná vel pos tu ra de
gran de es ta dis ta na con du ção dos des ti nos do País,
de for ma que tem ele, à so be ja, em as sim agin do, cor -
res pon di do a con fi an ça nele de po si ta da pela es ma -
ga do ra ma i o ria dos bra si le i ros, por dois man da tos
pre si den ci a is con se cu ti vos.

As pá gi nas da His tó ria, com cer te za, fa rão jus ti -
ça às qua li da des su pe ri o res des se man da tá rio que,
in du bi ta vel men te, com ine gá vel com pe tên cia e de -
sas som bro trans for mou o Bra sil num País es tá vel, a
des pe i to das vul to sas di fi cul da des des ta ter ra imen -
sa, onde ín si tas se fa zem tan tas di ver si da des re gi o -
na is, onde se ar ra i ga va uma cul tu ra in fla ci o ná ria de
40 anos.

Mu i to, fri sa-se, ain da há por fa zer. To da via, ja -
ma is, tan to foi fe i to em prol do Bra sil, em tão pou co
tem po.

Meus cum pri men tos ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que.

Era o que 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, a sa ú de, como di -
re i to as se gu ra do pela Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988,



ain da é uma meta da qual es ta mos dis tan tes. Bas ta
ve ri fi car mos os ele va dos ín di ces de mor ta li da de in -
fan til exis ten tes, prin ci pal men te nas Re giões e Esta -
dos mais po bres.

Não há dú vi da de que evo lu í mos bas tan te, me -
lho ra mos mu i to da po si ção ver go nho sa no cam po da
mor ta li da de in fan til em cri an ças de até um ano de ida -
de. Cer ta men te ain da es ta mos mu i to lon ge da po si -
ção ace i tá vel para um País que se en con tra en tre as
dez ma i o res eco no mi as do mun do. Con for me da dos
do IBGE, para cada 1.000 nas ci men tos de cri an ças
no Bra sil 34,6 mor rem an tes de com ple tar um ano, o
que é mu i to ele va do e ina ce i tá vel. Não po de mos ad -
mi tir que nos sas cri an ças não te nham o di re i to de vi -
ver em de cor rên cia de do en ças que po de ri am per fe i -
ta men te ser evi ta das com a ado ção de me di das no
cam po da sa ú de e do sa ne a men to bá si co. Tra ta-se de 
algo que pode ser per fe i ta men te so lu ci o na do por po lí -
ti cas pú bli cas, por pro gra mas de Go ver no, em be ne fí -
cio da sa ú de de nos sas cri an ças.

Sr. Pre si den te, Sras. e Se nho res Se na do res,
para as se gu rar a me lho ria da sa ú de de nos sas cri an -
ças e a uni ver sa li da de do aces so do ci da dão à sa ú de
como di re i to cons ti tu ci o nal men te as se gu ra do, cer ta -
men te há a ne ces si da de de es tre i ta co o pe ra ção en tre 
União, Esta dos e Mu ni cí pi os.

Os pro gra mas de am pli a ção do aces so da po -
pu la ção aos ser vi ços bá si cos de sa ú de, tais como os
re a li za dos por Agen tes Co mu ni tá ri os são da mais alta 
im por tân cia para a re du ção dos ní ve is de mor ta li da de 
in fan til.

Os pro gra mas de ale i ta men to ma ter no, de as -
sis tên cia ao re cém– nas ci do, de de sen vol vi men to in -
fan til, de as sis tên cia in te gra da às cri an ças do en tes,
de re du ção e con tro le da des nu tri ção e me lho ria qua -
li ta ti va da ali men ta ção e com ba te às ca rên ci as nu tri -
ci o na is, com ên fa se em ges tan tes e cri an ças, são
pro gra mas es sen ci a is para o de clí nio des sas si nis -
tras ta xas de mor ta li da de in fan til e para a me lho ria do
bem-es tar de nos sas po pu la ções.

Os pro gra mas de bol sa ali men ta ção pre ten dem
re du zir a taxa de mor ta li da de in fan til, aten den do mu -
lhe res e cri an ças, de até seis anos, clas si fi ca das
como ca ren tes e em ris co de des nu tri ção. Espe ram,
com isto, com ba ter as ca rên ci as nu tri ci o na is de apro -
xi ma da men te 3,5 mi lhões de pes so as, com pre en den -
do 2,76 mi lhões de cri an ças, 802 mil ges tan tes e mu -
lhe res que ama men tam. 

Os pro gra mas de va ci na ção con tra do en ças
como fe bre ama re la, té ta no e dif te ria cer ta men te po -
dem ser des cen tra li za dos, au men tan do a co ber tu ra,
para que al can cem a to ta li da de dos mu ni cí pi os bra si -
le i ros, prin ci pal men te aque les mais po bres e mais ca -
ren tes, eli mi nan do-se as áre as en dê mi cas ou aque -
las em que se re gis tram sur tos des se tipo de do en ça.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
cha mar a aten ção de V. Exªs e das au to ri da des res -
pon sá ve is pe las ações nas áre as de Sa ú de para um
se tor es sen ci al no com ba te à mor ta li da de in fan til: o
sa ne a men to bá si co.

Não te nho dú vi da de que todo o in ves ti men to
cri te ri o so e ra ci o nal re a li za do na área do sa ne a men to 
bá si co re pre sen ta um gran de be ne fí cio e uma gran de
eco no mia na área de sa ú de, com a van ta gem de se
ca rac te ri zar como uma ação pre ven ti va, evi tan do a
pro pa ga ção de do en ças e epi de mi as.

A me lho ria das con di ções am bi en ta is  em ter -
mos de abas te ci men to de água po tá vel, sa ne a men to
do mi ci li ar, dre na gem, co le ta e tra ta men to de es go to
sa ni tá rio e de re sí du os só li dos  cer ta men te con tri bui
para a re du ção de do en ças in fan tis e de toda a po pu -
la ção, en glo ban do des de do en ça de Cha gas, den -
gue, ma lá ria, fe bre ama re la, prin ci pal men te em re la -
ção às po pu la ções de ba i xa ren da.

Infe liz men te ain da exis tem hoje no Bra sil apro xi -
ma da men te 11 mi lhões de ir mãos nos sos, de bra si le i -
ros como to dos nós, que ain da não dis põem de água
po tá vel.

São apro xi ma da men te 50 mil cri an ças mor tas
anu al men te em de cor rên cia de di ar réia, do en ça que
pra ti ca men te não exis ti ria se já ti vés se mos água e es -
go to para toda nos sa po pu la ção.

Sem sa ne a men to bá si co, as sis ti mos es tar re ci -
dos ao cres ci men to do có le ra e da den gue, prin ci pal -
men te nas pe ri fe ri as ur ba nas e nos gran des bol sões
de po bre za, que não têm aces so aos ser vi ços de
água e es go to.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, se não
for mos ca pa zes de com ba ter o pro ble ma da mor ta li -
da de in fan til, em sua ori gem, em suas ra í zes, na me -
lho ria das con di ções sa ni tá ri as da po pu la ção, fi ca re -
mos eter na men te num cír cu lo vi ci o so de com ba te e
der ro ta em re la ção aos mos qui tos trans mis so res de
do en ças, sem re sol ver de fi ni ti va men te o pro ble ma da
mor ta li da de in fan til.

De i xo aqui o meu ape lo ao Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so para que dê pri o ri da de ao sa ne a -
men to bá si co de nos so País, para que pos sa mos me -
lho rar a sa ú de de nos sas cri an ças, de nos sa po pu la -
ção e até mes mo re du zir mos os gas tos na área hos pi -
ta lar e de me di ca men tos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ri car do San tos ) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos. 

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

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 12 mi nu tos.)



Ata da 95ª Ses são Não De li be ra ti va
em 17 de agos to de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Mo za ril do Ca val can ti e Pe dro Ubi ra ja ra

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses -
são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pe dro
Ubi ra ja ra, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 192, DE 2001
(Nº 849/2001, na ori gem)

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

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in -
ci so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes -
so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº
93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so
II, alí nea a e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº
3.414, de 14 de abril de 2000, sub me to à apre ci a -
ção de Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo
fa zer, do Se nhor Car los Alber to Fer re i ra Gu i ma rães, 
Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra de Di plo -
ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re -
la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa -
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral da Ni gé ria.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Car los Alber to Fer -
re i ra Gu i ma rães, que me in du zi ram a es co lhê-lo
para o de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam 
da ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res.

Bra sí lia, 14 de agos to de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00218/DP/ARC-MRE/APES

Bra sí lia, 8 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts.
56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte -
ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu -
bro de 1986, no art. 54, in ci so II, alí nea a e no art. 55,
do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de
2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Car los Alber to Fer re i ra
Gu i ma rães, Mi nis tro de Se gun da Clas se, da Car re i ra
de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral da Ni -
gé ria.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum vi tae do Mi nis tro Car -
los Alber to Fer re i ra Gu i ma rães, que, jun ta men te com
a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros. Res -
pe i to sa men te, Luiz  Fe li pe de Se i xas Cor rêa, Mi nis -
tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE
CARLOS ALBERTO FERREIRA GUIMARÃES

Ni ló po lis/RJ, 17 de de zem bro de 1941. Fi lho de 
Wal de mar Fer re i ra Gu i ma rães e Mar cel le Arna u din
Gu i ma rães.

ID: 2220
CPF: 03674380706
Cur so de So ci o lo gia, Esco la de So ci o lo gia e Po -

lí ti ca da PUC/RJ. CPCD, IRBr. Cur so de Prá ti ca Di plo -
má ti ca e Con su lar, IRBr. I CAD, IRBr. “Cer ti fi ca te of
Pro fi ci ency in English”, Uni ver si da de de Cam brid ge.



Cur so de Di re i to Ae ro náu ti co e do Espa ço, So ci e da de 
Bra si le i ra de Di re i to Ae ro náu ti co e do Espa ço. Cur so
de Re la ções Inter na ci o na is, Uni ver si da de de Bra sí lia.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 3 de fe ve re i ro de 1970.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de maio

de 1973.
Pri me i ro Se cre tá rio, an ti güi da de, 23 de ja ne i ro

de 1980.
Con se lhe i ro, 19 de de zem bro de 1990.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, 29 de ju nho de

1999.
Di vi são da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca -

nos, 1969.
Au xi li ar do Se cre tá rio-Geral-Adjunto para

Assun tos da Amé ri ca, 1970/73.
Au xi li ar do Che fe do De par ta men to das Amé ri -

cas, 1973/74.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Co -

mer ci al, 1981/83.
Asses sor do Che fe do De par ta men to de Orga -

nis mos Inter na ci o na is DOI/SGAP, 1985/86.
Asses sor do Che fe do De par ta men to de Te mas

Inter na ci o na is Espe ci a is, 1986/90.
Che fe, Subs ti tu to, da Di vi são de or ga nis mos

Inter na ci o na is Espe ci a li za dos do DTE, 1990/91.
Che fe da Di vi são de Orga nis mos Inter na ci o na is

Espe ci a li za dos do DOI, 1991/94.
São José, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1972.
Roma, Se gun do Se cre tá rio, 1974/77.
Mos cou, Se gun do Se cre tá rio, 1977/80.
Mos cou, Pri me i ro Se cre tá rio, 1980/81.
Acra, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1983.
São Sal va dor, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1983.
Va ti ca no, Con se lhe i ro, 1994/1997.
Pa ra ma ri bo, Mi nis tro-Conselheiro, 1997/2001.
II Re u nião do Gru po de Pe ri tos do Re cur so

Água da Ba cia do Pra ta, Bra sí lia, 1970 (as ses sor).
Re u nião Bra sil-Argentina so bre Na ve ga ção Flu -

vi al Fron te i ri ça, Bra sí lia, 1970 (as ses sor).
I Re u nião Extra or di ná ria da CEBAC, Bra sí lia,

1970 (Asses sor).
III Re u nião de Pe ri tos do Re cur so Água, CIC,

Bra sí lia, 1971 (as ses sor).
VII Re u nião da CEBAC, Bra sí lia, 1971 (as ses -

sor).
À dis po si ção do Co man dan te-em-Chefe da

Arma da do Pa ra guai, em vi si ta ofi ci al ao Bra sil, nas
co me mo ra ções do Dia do Ma ri nhe i ro, 1972.

IX Ses são do Sub gru po Con sul ti vo de Co mér cio 
Bra sil-Estados Uni dos, Bra sí lia, 1982 (de le ga do)

III Ses são da Con fe rên cia Di plo má ti ca de Re vi -
são da con ven ção de Pa ris so bre Pro te ção da Pro pri -
e da de Indus tri al, Ge ne bra, 1982 (de le ga do).

XI Ses são do Sub gru po Con sul ti vo de Co mér cio 
Bra sil-Estados Uni dos, 1983 (de le ga do)

Ordem do Mé ri to, Ca va le i ro, Itá lia.
Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos – Di re -

tor-Geral do De par ta men to de Ser vi ço Exte ri or.

I – Intro du ção

A Ni gé ria si tua-se na cos ta oci den tal do con ti -
nen te afri ca no, e faz fron te i ra com o Be nin, o Ní ger, o
Cha de e o Ca me roun. O país tem uma área de
923.773 km qua dra dos e é o mais po pu lo so do con ti -
nen te afri ca no, com 118,5 mi lhões de ha bi tan tes.

Ali exis tem 250 et ni as, sen do as prin ci pa is os io -
ru bás, os ibos, os ha u sas e fu la nis. Os io ru bás pre do -
mi nam na re gião les te do país e es tão pre sen tes na
ad mi nis tra ção, co mér cio e pro fis sões li be ra is. Os ibos 
se lo ca li zam a les te e os ha u sas e fu la nis ha bi tam o
nor te, onde a re li gião is lâ mi ca é do mi nan te. Da po pu -
la ção ni ge ri a na, 50% são is lâ mi cos, 35% são ca tó li -
cos e o res tan te pro fes sa re li giões ani mis tas. O in glês
é a lín gua ofi ci al, mas os idi o mas ha u sa e io ru ba, en -
tre ou tros, tam bém são uti li za dos.

A ge o gra fia fí si ca da Ni gé ria é bas tan te va ri a -
da. Os 800Km de li to ral são pan ta no sos, so bre tu do
no del ta do Rio Ní ger, re gião onde se con cen tram
as re ser vas de pe tró leo. Na re gião sul do in te ri or,
pre do mi nam as flo res tas tro pi ca is. A me di da que se 
ca mi nha para o nor te, o cli ma vai se to man do mais
ári do, em vir tu de da apro xi ma ção ge o grá fi ca com o
de ser to do Sa a ra. As prin ci pa is ci da des são La gos
e Iba dan. A ca pi tal ad mi nis tra ti va, Abu ja, está sen -
do cons tru í da, des de 1991, na re gião cen tral do
país. A ma i or par te das Emba i xa das es tran ge i ras,
en tre tan to, per ma ne ce em La gos. A Emba i xa da
bra si le i ra em La gos está em pro ces so de trans fe -
rên cia para Abu ja.



II – His tó ria Re cen te
Co lô nia bri tâ ni ca, a Ni gé ria foi ad mi nis tra da de

1914 a 1954 por um Go ver na dor-Geral in glês, e di vi -
di da , para fins ad mi nis tra ti vos, em qua tro pro vín ci as:

nor te, les te, oes te e a co lô nia de La gos. Em
1954, to mou-se uma fe de ra ção de três re giões, que
re fle ti am as di fe ren ças po lí ti cas e cul tu ra is en tre os
três prin ci pa is gru pos ét ni cos do país. As re giões oes -
te e les te ob ti ve ram sta tus  de au to go ver no em 1957,
e a re gião nor te, em 1959. Em 1960, a Ni gé ria tor -
nou-se in de pen den te e três anos de po is, cons ti tu -
iu-se em re pú bli ca.

As ten sões re gi o na is e ét ni cas têm sido uma
cons tan te des de que a Ni gé ria tor nou-se in de pen -
den te. A de ci são da re gião les te de pro cla mar a ”in de -
pen dên cia“ da Re pú bli ca de Bi a fra de fla grou uma
guer ra ci vil, en tre 1967 e 1969. O fi nal do con fli to, que
vi ti mou mais de um mi lhão de pes so as, não trou xe
con si go es ta bi li da de po lí ti ca, e du ran te as dé ca das
de 1970 e 1980 a Ni gé ria pas sou por uma su ces são
de gol pes mi li ta res, in ter rom pi dos por um bre ve pe río -
do de go ver no ci vil, de 1979 a 1983. A ins ta bi li da de
de cor reu não só das di fe ren ças tri ba is e re li gi o sas,
mas tam bém de con tro vér si as so bre a alo ca ção dos
re cur sos pro ve ni en tes das re ce i tas do pe tró leo, das
re i vin di ca ções de au to no mia por par te das re giões e
do po der cres cen te das For ças Arma das.

Os mi li ta res go ver na ram du ran te 28 dos 38
anos em que a Ni gé ria é in de pen den te. A lon ga per -
ma nên cia no po der se deve, em par te, ao fato de se -
rem, no ce ná rio po lí ti co ni ge ri a no, a úni ca or ga ni za -
ção fun ci o nal de âm bi to na ci o nal. Entre tan to, o gru po
mi li tar tem, fre qüen te men te, pro ble mas de co e são, o
que é ilus tra do pe los seis gol pes de es ta do bem su ce -
di dos des de a in de pen dên cia do país.

O Go ver no do Ge ne ral Sani Aba cha, que as su -
miu por gol pe de Esta do em 1993, foi das di ta du ras
mais bru ta is e ar bi trá ri as pe las qua is pas sou o país.
Os cin co anos de sua Pre si dên cia fo ram ca ra te ri za -
dos por ex tre mo des res pe i to aos di re i tos hu ma nos,
re pres são à im pren sa, cor rup ção, des go ver no – com
sé ri as con se qüên ci as na eco no mia – e cres cen te iso -
la men to di plo má ti co do país. Per so na li da des po lí ti cas 
im por tan tes, como o atu al Pre si den te Oba san jo, fo -
ram pre sas. A con de na ção e exe cu ção do es cri tor
Ken Saro Wiwa e ou tros oito re pre sen tan tes da mi no -
ria Ogo ni pro vo cou inú me ros pro tes tos in ter na ci o na -
is. A Ni gé ria foi sus pen sa do Com mon we alth em no -
vem bro de 1995, se guin do-se vá ri as san ções in ter na -
ci o na is e a re ti ra da, para con sul tas, de gran de par te
dos che fes de Mis são Di plo má ti ca dos pa í ses oci den -
ta is. Nes te pe río do, no re la tó rio ela bo ra do pela ONG

Trans pa rency Inter na ti o nal, a Ni gé ria ocu pa va, jun ta -
men te com a Tan zâ nia, a quar ta po si ção den tre os
mais cor rup tos, em uma re la ção de 85 pa í ses (atu al -
men te está em vi gé si mo-sétimo lu gar).

III – Po lí ti ca Inter na Re cen te
O Ge ne ral Sani Aba cha fa le ceu su bi ta men te em 

8 de ju nho de 1998. No dia se guin te, o Con se lho de
Go ver no Pro vi só rio in di cou para subs ti tuí-lo o Che fe
do Esta do Ma i or, Ma jor-General Abdul sa lam Abu ba -
kar, que as su miu o com pro mis so de re a li zar ele i ções
pre si den ci a is em fe ve re i ro de 1999.

O Ge ne ral Abu ba kar re ce beu apo io da co mu ni -
da de in ter na ci o nal para pro mo ver mu dan ças e abran -
dar o au to ri ta ris mo da di ta du ra mi li tar. To dos os úl ti -
mos go ver nos mi li ta res se pro pu se ram a en tre gar o
po der a ci vis. Ne nhum o fez. Embo ra Abu ba kar ti ves -
se to ma do me di das para ge rar ma i or con fi an ça em
re la ção a seus pro pó si tos, ain da per ma ne ce ram de ti -
dos inú me ros po lí ti cos, in clu in do su pos tos per pe tra -
do res de gol pe con tra Aba cha e mem bros da et nia
ogo ni que exi gem au to no mia para sua re gião do del ta
do Rio Ni ger.

Nas ele i ções pre si den ci a is re a li za das em 27 de
fe ve re i ro de 1999, saiu vi to ri o so o Ge ne ral apo sen ta -
do Olu se gun Oba san jo, com 63% dos vo tos. O Che fe
Olu Fa lae, que ob te ve 37% da vo ta ção, de nun ci ou ir -
re gu la ri da des e fra u de no ple i to, ini ci an do pro ces so
na jus ti ça. Efe ti va men te, na oca sião a ma i o ria dos ob -
ser va do res in ter na ci o na is con cor dou com a vi são do
can di da to der ro ta do, ob ser van do, con tu do, que as
even tu a is fra u des te ri am sido per pe tra das por am bos
os la dos.

Per so na li da de de gran de pro je ção in ter na ci o -
nal, Oba san jo já foi can di da to à Se cre tá rio-Geral da
ONU, in te grou a Co mis são do “Com mon we alth” con -
tra o Apart he id e é mem bro per ma nen te da Co mis -
são da Unes co para a Paz e o De sar ma men to. Embo -
ra seja de ori gem Io ru bá, Oba san jo não com par ti lha
do ex tre mis mo co mum aos gru pos po lí ti cos da que la
et nia, nem tam pou co do de se jo de vin gan ça con tra a
eli te mi li tar dos Ha us sa-Fulani.

Ao as su mir a Pre si dên cia, a 29 de maio de
1999, Oba san jo pro me teu uma luta sem tré guas con -
tra a cor rup ção. Seus pri me i ros es for ços se con cen -
tra ram em mem bros das for ças ar ma das que acu mu -
la vam car gos por in di ca ção po lí ti ca des de o pe río do
de di ta du ra. O Pre si den te ain da goza de pres tí gio nos 
me i os mi li ta res, mas, ca u te lo so, não ori en tou pro ces -
sos ju di ci a is con tra ne nhum ofi ci al. As leis an -
ti-corrupção pro pos tas pelo Exe cu ti vo en con tra ram
for tes re sis tên ci as no Par la men to. Os dois Po de res



tro cam acu sa ções cons tan tes so bre ”ex ces sos“ na
uti li za ção do di nhe i ro pú bli co. O Par la men to de nun cia 
o gas to pe di do de US$78 mi lhões num novo avião
pre si den ci al, bem como cri ti ca as gran des co mi ti vas
for ma das para as vi a gens in ter na ci o na is do Pre si -
den te. As de nún ci as de cor rup ção do Le gis la ti vo atin -
gem até o Pre si den te do Se na do, en vol ven do so bre -
tu do o su per fa tu ra men to de obras e ser vi ços con tra -
ta dos, tais como ilu mi na ção do Par la men to e co ber tu -
ra do es to fa men to de ve í cu los uti li za dos pe los par la -
men ta res.

O Pa nel Anti-Corrupção, cri a do pelo Pre si den te
e che fi a do pelo in dus tri al Chris top her Ko la de, re co -
men dou o can ce la men to de con tra to que en vol ve
qua se US$1bi lhão, fir ma dos nos úl ti mos me ses de
go ver no do Ge ne ral Abu ba kar. De po is de ana li sa dos,
al guns con tra tos fo ram can ce la dos e ou tros ti ve ram
seus va lo res re es ca lo na dos para ní ve is bem in fe ri o -
res. No en tan to, ques tões mais sen sí ve is, como as li -
cen ças de ex plo ra ção de pe tró leo, não fo ram mo di fi -
ca das. As con ces sões pe tro lí fe ras fo ram ob ti das, mu i -
tas ve zes, por meio de su bor nos de em pre sas es tran -
ge i ras a al tos bu ro cra tas.

Num es for ço para dar ma i or trans pa rên cia à
Admi nis tra ção Pú bli ca, Oba san jo can ce lou con tra tos
obs cu ros de Te le fo nia Ce lu lar e de mi tiu o cor po di ri -
gen te da Esta tal Te le fô ni ca Ni tel. A Esta tal Pe tro lí fe ra
NNPC pu bli cou seu re sul ta do con tá bil pela pri me i ra
vez. O que an tes era tra ta do como se gre do de Esta do
en co bria toda sor te de ir re gu la ri da des. Ape sar de ser
o sex to pro du tor mun di al de pe tró leo, a Ni gé ria pas -
sou por cri ses crô ni cas de fal ta de com bus tí vel, sim -
bo li za das por lon gas fi las para com pra de ga so li na e
que ro se ne. O Pre si den te tam bém es ta be le ceu con -
tro le di re to so bre a Com pa nhia Elé tri ca, cor rup ta e
ine fi ci en te. Em mar ço de 2000, o país in te i ro fi cou em
ble ca u te por 24 ho ras de po is que a rede elé tri ca en -
trou em co lap so.

O ma i or pro ble ma na ci o nal, en tre tan to, é a es -
ca la da de vi o lên cia. Con fli tos ét ni cos en tre io ru bás e
ha us sas são cada vez mais co muns. No del ta do rio
Ni ger, re gião de ex tre ma po bre za e sub de sen vol vi -
men to ape sar de ri quís si ma em Pe tró leo, a et nia Ogo -
ni en trou em con fli to di re to com as com pa nhi as pe tro -
lí fe ras, so bre tu do a Shell, a quem acu sa de des ca so e 
pou co com pro me ti men to com a po pu la ção lo cal. Atos 
de hos ti li da de e sa bo ta gem – como o rou bo do com -
bus tí vel nas tu bu la ções (que oca si o na aci den tes ro ti -
ne i ra men te), se qües tros de fun ci o ná ri os, in va sões
com to ma da de re féns em pla ta for mas – se tor na ram
mais in ten sos nos úl ti mos me ses. Ou tro foco de ins ta -
bi li da de é o acir ra men to das ri va li da des en tre cris tãos 

e mu çul ma nos, con se qüên cia di re ta do fato de 6 es ta -
dos já te rem ado ta do a lei is lâ mi ca – a Sha ria – como
có di go pe nal. A vi o lên cia po lí ti ca está em es tá gio la -
ten te, com as re i vin di ca ções por au to no mia re gi o nal e 
por uma re de fi ni ção fe de ra ti va. A ati vi da de po lí ti ca
tem sido mais efer ves cen te no sul, onde se ple i te ia a
subs ti tu i ção dos atu a is 36 es ta dos por seis re giões,
tal como pre vis to na Cons ti tu i ção, não pro mul ga da,
de 1995. O Pre si den te Oba san jo, en tre tan to, não con -
tem pla a pos si bi li da de de mo di fi car a or ga ni za ção po -
lí ti co-administrativa do país.

Há uma ver da de i ra ex plo são da cri mi na li da de
ur ba na, que não pode ser cre di ta da ex clu si va men te
aos con fli tos ét ni cos, po lí ti cos e re li gi o sos. As con di -
ções só cio-econômicas con ti nu am mu i to de te ri o ra -
das. Por ini ci a ti va do Pre si den te, o sa lá rio mí ni mo su -
biu de US$35,00 para US$55,00. No en tan to, atra sos
na apro va ção do or ça men to na ci o nal re tar da ram sua
im ple men ta ção. Enquan to isso, o de sem pre go e a in -
fla ção per ma ne ce ram com ten dên cia de alta. Em
agos to de 2000, os sin di ca tos con vo ca ram os tra ba -
lha do res para uma gre ve ge ral – a qual ade ri ram ini ci -
al men te 10 dos 36 Esta dos – por um ma i or va lor do
sa lá rio mí ni mo: US$75,00 para La gos e Esta dos pe -
tro lí fe ros, US$65,00 para ou tras uni da des da fe de ra -
ção. A po pu la ção tam bém se mos trou ex tre ma men te
re fra tá ria às ten ta ti vas do go ver no de li be ra li zar o pre -
ço da ga so li na, for te men te sub si di a da, e re a giu ener -
gi ca men te, obri gan do o Exe cu ti vo a re cu ar da pro -
pos ta, ain da que afir me não aban do ná-la.

Mu i tos or ga nis mos in ter na ci o na is re co nhe cem
os pro gres sos ob ti dos pelo país na ques tão dos Di re i -
tos Hu ma nos. So bre tu do, no que tan ge à li ber da de de 
ex pres são e ao fim das per se gui ções po lí ti cas.

No fi nal de ja ne i ro de 2001, o pre si den te Oba -
san jo re a li zou am pla re for ma mi nis te ri al, com subs ti -
tu i ção de 15 Mi nis tros de Esta do e de ze nas de fun ci o -
ná ri os de se gun do e ter ce i ro es ca lão. Em ju nho úl ti -
mo, uma se gun da re for ma subs ti tu iu al guns dos mais
an ti gos e ín ti mos co la bo ra do res do pre si den te, dis -
pen sa dos, se gun do a im pren sa lo cal, pelo fra co de -
sem pe nho de suas ges tões.

IV – Eco no mia
Se gun do da dos re la ti vos ao ano 2000, a Ni gé ria 

tem um PIB de US$44 bi lhões, e uma ren da per ca pi -
ta da or dem de US$386, uma das mais ba i xas do
mun do (em 1980, no auge do boom  do pe tró leo, a
ren da per ca pi ta al can çou US$800).

A in dús tria ni ge ri a na é res pon sá vel por 6% do
PIB, a agri cul tu ra 31% e os ser vi ços 23,1%. Com a re -
cu pe ra ção dos pre ços in ter na ci o na is do pe tró leo, o



PIB deve ter apre sen ta do um cres ci men to es ti ma do
de 2,6% em 1999. A Ni gé ria pos sui uma po pu la ção
eco no mi ca men te ati va de 40 mi lhões e uma alta taxa
de de sem pre go. Em con se qüên cia da ina ção e da
cor rup ção go ver na men tal, o de sem pre go se agra vou
e o con su mo caiu, a des pe i to da que da da in fla ção
(6,6% em 1999). Os sa lá ri os man ti ve ram-se con ge la -
dos até re cen te men te e, em La gos, ci da de de 10 mi -
lhões de ha bi tan tes, 91% da po pu la ção en con tra-se
na fron te i ra da mi sé ria, com uma ren da anu al in fe ri or
a US$110, me nos de US$10 por mês.

A Ni gé ria é o sex to ma i or pro du tor mun di al de
pe tró leo, e nes se se tor con cen tra-se a ma i or par ce la
do PIB. De acor do como o Go ver no, as re ser vas de
pe tró leo do país são su fi ci en tes para mais trin ta anos
de pro du ção. O pe tró leo ni ge ri a no co me çou a ser ex -
plo ra do em 1958. A pro du ção atin giu, em 1979, a ci fra 
de 2,3 mi lhões de bar ris por dia (o do bro da pro du ção
bra si le i ra). Nos anos 80, com a per da de mer ca do so -
fri da pela OPEP e a com pe ti ção que prin ci pal men te a
Ni gé ria en fren tou com a pro du ção do Mar do Nor te, a
pro du ção ni ge ri a na caiu dras ti ca men te: che gou, em
1987, a 1,2 mi lhões de bar ris diá ri os, me nos de um
ter ço do ní vel ve ri fi ca do em 1980. Des de en tão, ve ri fi -
cou-se re cu pe ra ção do se tor e, em 1997, a pro du ção
diá ria foi de 2 a 2,2 mi lhões de bar ris, o que as se gu -
rou ao país uma re ce i ta de ex por ta ção de US$14,5 bi -
lhões em pe tró leo.

As con di ções de pro du ção são di fí ce is. As qua -
tro re fi na ri as es tão em mal es ta do. A ma i or par te das
com pa nhi as que ope ram na Ni gé ria pla ne ja vam au -
men tar subs tan ci al men te a pro du ção, mas fo ram pre -
ju di ca das por es ta rem vin cu la das em jo int ven tu res
com a em pre sa go ver na men tal Ni ge ri an Na ti o nal Pe -
tro le um Cor po ra ti on (NNPC) que, lon ge de pre pa ra da 
para a ex pan são, está pres si o na da por atra sa dos e
com pro mis sos an te ri or men te as su mi dos. Des de
1979, a NNPC vem ope ran do acor dos de par ti ci pa -
ção de jo int ven tu res com as prin ci pa is com pa nhi as
pe tro lí fe ras. No en tan to, pro ble mas fi nan ce i ros vêm
im pe din do o cum pri men to dos pra zos e pa ga men to
dos cus tos es ti pu la dos nes tes acor dos. A em pre sa
so fre, ain da, com ata ques es po rá di cos às ins ta la ções 
pe tro lí fe ras, em pro tes to con tra a po lu i ção ge ra da
pela ex plo ra ção do pe tró leo no del ta do Rio Ní ger,
bem como com atos de van da lis mo para rou bo de
com bus tí vel. Di an te des se ce ná rio, as com pa nhi as
pe tro lí fe ras es tão de mons tran do ma i or in te res se na
ex plo ra ção de pe trói eo em alto mar. Os no vos cam -
pos apre sen tam cus tos ele va dos de in ves ti men to,
mas pro du zem pe tró leo de alta qua li da de a par tir da
as si na tu ra, em 1993, de con tra tos de ris co, será pos -

sí vel de sen vol vê-los sem a im po si ção de par ti ci pa ção 
aci o ná ria go ver na men tal.

As re ser vas de gás ni ge ri a nas es tão en tre as
ma i o res do mun do e lo ca li zam-se prin ci pal men te ao
les te do del ta do Ní ger. A ma i o ria do gás ob ti do com a
ex tra ção do pe tró leo é atu al men te des per di ça da por -
que a de man da lo cal é in su fi ci en te para co brir os gas -
tos de se pa ra ção, pro ces sa men to e dis tri bu i ção do
pro du to. A po lí ti ca do Go ver no é de au men tar a in -
fra-estrutura de uti li za ção de gás. A com pa nhia es ta -
tal ni ge ri a na LNG está à fren te de um pro je to de US$4 
bi lhões para a li que fa ção e ex por ta ção do gás na tu ral.

A re du ção do dé fi ci te (em tor no de 1.9% do PIB,
de acor do com o or ça men to apro va do para o ano
2000) de veu-se pri mor di al men te a me di das de aus te -
ri da de, as sim como a re ce i tas pe tro lí fe ras su pe ri o res
às ex pec ta ti vas. As ex pec ta ti vas de que o go ver no au -
men te os gas tos pú bli cos para ali vi ar ten sões so ci a is, 
se con fir ma das, de vem au men tar o dé fi cit. Insti tu i -
ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is vêm re co men dan do,
pri o ri ta ri a men te, me di das como ma i or trans pa rên cia
or ça men tá ria, re du ção dos al tos sub sí di os go ver na -
men ta is à ga so li na e re du ção da cor rup ção, que afe ta
a ren da go ver na men tal. O go ver no gas ta em tor no de
US$ 2 bi lhões ao ano em sub sí di os para ven der o bar -
ril de pe tró leo para con su mo in ter no a US$9,50, en -
quan to seu pre ço no mer ca do in ter na ci o nal atin gia
US$28,00. A in ten ção de au men tar em 50% o pre ço
do com bus tí vel, numa pri me i ra eta pa para eli mi nar o
sub sí dio, ge rou for te pro tes to po pu lar, in clu si ve uma
gre ve ge ral, que obri gou o go ver no a se con ten tar
com um au men to de 10%.

Para co brir o ser vi ço da dí vi da, es ti ma-se que a
Ni gé ria te nha que de sem bol sar nos pró xi mos anos
cer ca de US$ 8 bi lhões anu a is. Os prin ci pa is cre do res 
são mem bros do Clu be de Pa ris, que têm in sis ti do no
cum pri men to ri go ro so do pa ga men to das obri ga ções
fi nan ce i ras. Em sua vi si ta ao país em ju lho de 2000, o
novo di re tor do FMI, Horst Ko eh ler, con clu iu os acer -
tos que per mi ti ri am um over draft  de US$1 bi lhão, o
que cor res pon de a 45% dos re cur sos co lo ca dos à
dis po si ção do país pelo Fun do. Me nos im por tan te
que o va lor das ci fras, o acor do pode dar ma i or cre di -
bi li da de ao go ver no Oba san jo em seu es for ço para
re es ca lo nar a dí vi da ex ter na jun to a cre do res pri va -
dos. A ex pec ta ti va mais oti mis ta é de um debt re li ef
de 70% em re la ção aos cer ca de US$ 31 bi lhões de
dí vi da. No en tan to, esta pers pec ti va é re mo ta, pois a
Ni gé ria não se en qua dra no per fil dos Pa í ses Po bres
Alta men te Endi vi da dos, que são be ne fi ci a dos por um
am plo pro gra ma para re du ção de dí vi da, co or de na do
pelo Ban co Mun di al.



O Pre si den te Oba san jo tem pro cu ra do re ver ter
o qua dro de es tag na ção eco nô mi ca, me di an te a ado -
ção de me di das como a uni fi ca ção do re gi me cam bi al
da mo e da e re to ma da do pro ces so de pri va ti za ção. A
Co mis são de Pri va ti za ção, pre si di da pelo Vi -
ce-Presidente Alha ji Ati ku Abu ba kar, pre ten de pri va ti -
zar cer ca de 1000 em pre sas até o fi nal de 2001.

Com re la ção ao se tor ex ter no, em 2000 a ba lan -
ça co mer ci al atin giu a ci fra de US$ 32 bi lhões, com
ex por ta ções de US$ 21,4 bi lhões e im por ta ções de
US$ 10,6 bi lhões. As ex por ta ções con sis tem de pe -
tró leo e de ri va dos, al go dão e ca cau. As im por ta ções
com pre en dem má qui nas, equi pa men to de trans por te. 
pro du tos quí mi cos e bens de con su mo. Os prin ci pa is
par ce i ros co mer ci a is da Ni gé ria são os Esta dos Uni -
dos, Espa nha, Itá lia e Fran ça.

V – Po lí ti ca Exter na
As re la ções da Ni gé ria com os pa í ses vi zi nhos

têm sido, em ge ral, boas, em bo ra te nha ha vi do uma
dis pu ta ter ri to ri al com o Ca me roun, que foi le va da à
con si de ra ção da Cor te Inter na ci o nal de Jus ti ça, so -
bre a pe nín su la de Ba kas si, re gião rica em pe tró leo.
Mais re cen te men te, co me ça ram dis pu tas com a Gu i -
né Equa to ri al em tor no do Cam po Pe tro lí fe ro de Za fi -
ro, ex plo ra do pela mul ti na ci o nal Mo bil, que paga ro -
yal ti es ao go ver no da Gu i né.

A Ni gé ria foi ins tru men tal na cri a ção, em 1975,
da ECOWAS – Co mu ni da de Eco nô mi ca dos Esta dos
da Áfri ca Oci den tal, en ti da de da qual ocu pa a pre si -
dên cia pro tem po re. A lon go pra zo, a Ni gé ria es pe ra
que, me di an te a ins ta la ção de um mer ca do co mum
na Afri ca Oci den tal, suas in dús tri as ve nham a se be -
ne fi ci ar do de sen vol vi men to do co mér cio in -
tra-regional. Foi ins tru men tal, igual men te, no es ta be -
le ci men to do Gru po de Mo ni to ra men to da ECO WAS
(a ECOMOG), en vi a do à Li bé ria em se tem bro de
1990 para por fim à si tu a ção de guer ra ci vil na que le
país, ope ra ção em que for ne ceu a ma i or quan ti da de
de tro pas (se gun do o Inter na ti o nal Insti tu te for Stra te -
gic Stu di es, 9.000 ni ge ri a nos es ta vam na Li bé ria em
me a dos de 1997 e cer ca de 3 mil em Ser ra Leoa). Em
Ser ra Leoa, a Ni gé ria tam bém li de rou as tro pas da
ECOMOG in cum bi das de re ver ter o gol pe ocor ri do
em 25 de maio de 1997. O êxi to ini ci al ob ti do em am -
bos pa í ses (con du ção de ele i ções na Li bé ria e acor do 
ob ti do dos go ver nan tes mi li ta res de Ser ra de Leoa de
res ta u rar a de mo cra cia) con tri bu í ram para re for çar as 
as pi ra ções ni ge ri a nas de li de ran ça re gi o nal, bem
como de um as sen to per ma nen te no Con se lho de Se -
gu ran ça, em caso de sua am pli a ção. No en tan to, es -
tas con quis tas se re ve la ram ilu só ri as. Hou ve um re -

cru des ci men to da vi o lên cia em Ser ra Leoa, com os
re bel des se be ne fi ci an do do con tra ban do de di a man -
tes, in clu si ve com par ti ci pa ção da Li bé ria, para fi nan -
ci ar o con fli to.

A in ter ven ção em Ser ra Leoa nun ca foi po pu lar
na Ni gé ria – em par te pela gra ve di men são de seus
pro ble mas in ter nos, em par te pelo ba i xo pres tí gio do
Exér ci to du ran te a di ta du ra mi li tar, so bre tu do en quan -
to ad vo ga va “de fen der a de mo cra cia em Ser ra Leoa”.
Uma das pro mes sas de cam pa nha de Oba san jo foi
jus ta men te o fim da in ter ven ção no país vi zi nho. Ao
pas sar o co man do do Eco mog para a ONU, em maio
de 1999, o Pre si den te ini ci ou a re ti ra da dos qua se
10.000 sol da dos ni ge ri a nos do país. Entre tan to, a re -
no va da in ten si da de dos con fli tos, bem como a ine fi -
ciên cia da for ça de paz da ONU (Unim sil, que re ú ne
efe ti vos da Ni gé ria, Quê nia, Gana, Índia, Gu i né, Jor -
dâ nia e Zâm bia) em con tro lar a si tu a ção, obri gou as
tro pas ni ge ri a nas a pro lon ga rem sua per ma nên cia.
Oba san jo ten ta con ci li ar seu in te res se na ma nu ten -
ção de uma es ta bi li da de re gi o nal com a ne ces si da de
em re du zir gas tos mi li ta res. Re cen te men te, a
ECOWAS se dis pôs a ce der mais 3.000 sol da dos
para a for ça de paz da ONU, des de que a or ga ni za ção 
as su mis se os cus tos de sua mo bi li za ção. Mu i tos ana -
lis tas in ter na ci o na is, en tre tan to, crê em que o in su ces -
so des te gru po até o pre sen te se deve ao des pre pa ro
para ope ra ções de paz dos efe ti vos uti li za dos, as sim
como a sua fal ta de tre i na men to em ma no bras con -
jun tas.

Du ran te o Go ver no do Ge ne ral Sani Aba cha, a
Ni gé ria foi pa u la ti na men te mar gi na li za da  no ce ná rio
in ter na ci o nal, so bre tu do pe los re cor des ne ga ti vos da
ques tão de di re i tos hu ma nos. Hou ve um es tre i ta men -
to de suas re la ções com pa i ses-pária como Lí bia, Su -
dão, Ira que, Co réia do Nor te e Irã. A tran si ção de mo -
crá ti ca me lho rou a vi si bi li da de ex ter na do país, in clu -
si ve com sua re con du ção a mem bro do Com mon we -
alth. O Pre si den te Oba san jo tem go za do de uma
cres cen te, ain da que ca u te lo sa, cre di bi li da de in ter na -
ci o nal. O novo go ver no re a li zou uma gran de re no va -
ção no qua dro di plo má ti co, subs ti tu in do em ba i xa do -
res li ga dos ao re gi me mi li tar. Uma das re co men da -
ções do Pre si den te, am pla men te di vul ga das pela im -
pren sa, aos no vos che fes de mis sões é que es tes
“não de vi am se en ver go nhar de seu país” e que não
ha via mais “a ne ces si da de de en co brir da dos so bre a
re a li da de na ci o nal”, si na li zan do que a di plo ma cia ni -
ge ri a na pas sa ria a ado tar um po si ci o na men to mais
trans pa ren te.

Em agos to de 2000, o Pre si den te Clin ton re a li -
zou vi si ta ofi ci al à Ni gé ria. Em li nhas ge ra is, a vi si ta



as si na lou o apo io de Was hing ton ao re gi me de mo crá -
ti co ni ge ri a no e in di cou que os EUA es pe ram con tar
com a Ni gé ria como ali a do para pro mo ver a es ta bi li -
da de na Afri ca Oci den tal. Os dois pre si den tes dis cu ti -
ram lon ga men te ques tões re gi o na is como Ser ra
Leoa, Li bé ria e Cos ta do Mar fim. Em maio úl ti mo, o
pre si den te ni ge ri a no es te ve em Was hing ton, tor nan -
do-se o pri me i ro Che fe-de-Estado afri ca no a vi si tar os 
EUA na ad mi nis tra ção Bush. O pon to alto da vi si ta foi
o anún cio, pelo Pre si den te Bush, de que os EUA pre -
ten dem con tri bu ir US$200 mi lhões para o fun do glo -
bal de com ba te a Aids e ou tras do en ças con ta gi o sas.

Nos fo ros mul ti la te ra is, a Ni gé ria é mem bro ati vo 
da OUA e da ONU, sen do can di da ta na tu ral a ocu par
um as sen to per ma nen te no Con se lho de Se gu ran ça,
caso este ve nha a ser am pli a do. Atu al men te, a Ni gé -
ria exer ce a pre si dên cia do G-77.

VI – Re la ções com o Bra sil

O Bra sil re co nhe ceu a in de pen dên cia da Ni gé -
ria em 1960, ten do en vi a do Mis são Espe ci al aos fes -
te jos co me mo ra ti vos. Em 1961, os dois pa í ses es ta -
be le ce ram re la ções di plo má ti cas e, na que le mes mo
ano, foi cri a da a Emba i xa da bra si le i ra em La gos. A Ni -
gé ria es ta be le ceu Emba i xa da re si den te no Bra sil em
1966. O re la ci o na men to bi la te ral tem sido mar ca do
pela flu i dez e cor di a li da de, con se qüên cia na tu ral dos
for tes la ços cul tu ra is que unem os dois pa í ses. A Ni -
gé ria é um dos prin ci pa is par ce i ros co mer ci a is do
Bra sil no con ti nen te afri ca no. E re le van te ob ser var
que não hou ve in ter rup ção das re la ções nem mes mo
du ran te pe río dos de cri se na Ni gé ria, como a in ter -
ven ção mi li tar de 1966 e a guer ra de Bi a fra (o Bra sil
não re co nhe ceu aque le mo vi men to se ces si o nis ta).
Em anos re cen tes, as cons tan tes vi o la ções de di re i -
tos hu ma nos pelo go ver no mi li tar ni ge ri a no acar re ta -
ram um re la ti vo es fri a men to do re la ci o na men to, so -
bre tu do nas es fe ras po lí ti ca e de co o pe ra ção téc ni ca.

Com a re de mo cra ti za ção, o re la ci o na men to bi -
la te ral ad qui riu re no va do im pul so, que já se fez no tar
com a vi si ta do Ge ne ral Oba san jo a Bra sí lia, em abril
de 1999, ain da como Pre si den te ele i to. Em no vem bro
de 2000 tam bém o Vi ce-Presidente ni ge ri a no, Ge ne -
ral Abu ba kar, vi si tou ofi ci al men te o Bra sil por oca sião
da re a li za ção da IV Ses são da Co mis são Mis ta Bra -
sil-Nigéria.

No iní cio de maio de 2001, o Pre si den te Oba -
san jo te le fo nou ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so a fim de con sul tá-lo so bre a pos si bi li da de de
con vi dar o Di re tor-Geral da Agên cia Na ci o nal de Pe -
tró leo, Dr. Da vid Zylbers ztajn a in te grar um con se lho
con sul ti vo en car re ga do de as ses so rar o Pre si den te

ni ge ri a no em sua ma té ria de  in ves ti men to. O Pre si -
den te do Bra sil ma ni fes tou con cor dân cia com a ini ci a -
ti va, por con si de rá-la im por tan te do pon to de vis ta da
in ten si fi ca ção das re la ções bi la te ra is.

VI-a) Vi si tas de au to ri da des ni ge ri a nas ao
Bra sil:

– ja ne i ro de 1979: Vi ce-Presidente da Ni gé ria,
Ge ne ral She hu Musa Yar’Adua;

– abril de 1981: Vi ce-Chefe do Esta do Ma i or das 
For ças Arma das da Ni gé ria, Con tra Almi ran te Abdu -
hal li;

– abril de 1983: Che fe do Esta do Ma i or da
Arma da ni ge ri a na, Almi ran te Akin Adu wo;

– ju nho de 1988: Chan ce ler Ike Nwa chuk wu;
– no vem bro de 1996: Mi nis tro das Co mu ni ca -

ções da Ni gé ria, Ge ne ral Olan re wa ju;
– abril de 1999: Pre si den te Ele i to da Ni gé ria,

Olu se gun Oba san jo;
– maio de 1999: Mis são Par la men tar, mem bros

do Co mi tê de Pri va ti za ção;
– no vem bro de 2000: Vi ce-Presidente da Ni gé -

ria, Ge ne ral Alha ji Ati ku Abu ba kar.

VI-b) Vi si tas de au to ri da des bra si le i ras a Ni -
gé ria:

– no vem bro de 1972: Mi nis tro de Esta do, Emba -
i xa dor Ma rio Gib son Bar bo za; 

– mar ço de 1981: Mi nis tro de Esta do, Emba i xa -
dor Ra mi ro Sa ra i va Gu er re i ro;

– no vem bro de 1983: Pre si den te da Re pú bli ca,
João Bap tis ta Fi gue i re do;

– agos to de 1999: Mi nis tro das Mi nas e Ener gia,
Ro dolp ho Tou ri nho Neto.

VI-c) Re la ci o na men to eco nô mi co-comercial
O co mér cio bi la te ral tem re gis tra do ci fras pró xi -

mas de US$1 bi lhão. De ja ne i ro a maio de 2001, o
mon tan te co mer ci a li za do se apro xi ma va de US$500
mi lhões. A Ni gé ria con ti nua a ser o par ce i ro nú me ro 1
do Bra sil no con ti nen te afri ca no e ain da não foi su pe -
ra da pela Áfri ca do Sul. O Bra sil é o quin to ma i or par -
ce i ro co mer ci al da Ni gé ria, sen do su pe ra do ape nas
pelo Re i no Uni do, Esta dos Uni dos, Fran ça e Ale ma -
nha.

Os prin ci pa is pro du tos da pa u ta de ex por ta ção
do Bra sil para a Ni gé ria são açú car re fi na do, açú car
cris tal, ve í cu los e pa péis. As im por ta ções bra si le i ras
ori un das da Ni gé ria com põem-se prin ci pal men te de
pe tró leo e al go dão não car da do.

A aber tu ra de es cri tó rio da Pe tro brás na Ni gé ria, 
em ou tu bro úl ti mo, po de rá es ti mu lar a vin da de ou tras 
em pre sas bra si le i ras, como em pre i te i ras e pres ta do -



ras de ser vi ços. Uma ma i or pre sen ça bra si le i ra, por
sua vez, ten de ria a tra du zir-se em in cre men to das
ven das de pro du tos bra si le i ros. Está pre vis ta, ain da
no de cor rer de 2001, a ida de im por tan te mis são em -
pre sa ri al bra si le i ra a Ni gé ria.

VI-d) Inte res se da Pe tro brás/Bras pe tro:

A Bras pe tro as si nou dois con tra tos de ris co, me -
di an te con ces são do Go ver no ni ge ri a no, para a pros -
pec ção de pe tró leo no del ta do su des te, na rica pro -
vín cia pe tro lí fe ra de Bi a fra. As pers pec ti vas são ani -
ma do ras: se gun do di re tor da em pre sa bra si le i ra, as
áre as au to ri za das aos con sór ci os dos qua is a Bras -
pe tro faz par te se ri am mais pro mis so ras do que a Ba -
cia de Cam pos. Os tra ba lhos de ve ri am ter co me ça do
em agos to de 98, mas, com a mor te de Aba cha, as
con ces sões fo ram re vis tas e a pros pec ção foi adi a da.
Os dois con tra tos pre vê em 60% para o só cio ni ge ri a -
no, 20% para a Bras pe tro e 20% para os só ci os trans -
na ci o na is ( Te xa co e To tal). Em agos to de 1999, a Pe -
tro bras en vi ou mis são de alto ní vel à Ni gé ria, che fi a da 
pelo Mi nis tro das Mi nas e Ener gia Ro dolp ho Tou ri nho, 
com o ob je ti vo de as si nar o acor do que per mi ti ria à
Bras pe tro e à Te xa co ex plo rar o pe tró leo do as sim de -
no mi na do blo co 216. No en tan to, a de sor ga ni za ção e
a fal ta de em pe nho das au to ri da des ni ge ri a nas frus -
tra ram a mis são, pois o do cu men to com a apro va ção
go ver na men tal não es ta va pron to, ape sar das ga ran -
ti as em con trá rio for ne ci das à Emba i xa da em La gos.
O Pre si den te Oba san jo, vi si vel men te cons ter na do di -
an te da de le ga ção bra si le i ra, pro me teu em pe nho
pes so al em agi li zar as pen dên ci as bu ro crá ti cas.

Em ju nho de 2000, a Pe tro bras par ti ci pou da úl -
ti ma li ci ta ção para blo cos ex plo ra tó ri os em águas pro -
fun das na Ni gé ria, com in te res se cen tra do nos blo cos 
OPL 250 e OPL 324. A fim de re for çar o ple i to bra si le i -
ro, es ti ve ram em vi si ta à Ni gé ria, em ou tu bro de 2000, 

o ex-Ministro Pelé e o pre si den te da Pe tro bras, Phi lip -
pe Re ich stul. Após con sul tas en tre as com pa nhi as in -
te res sa das, de ci diu-se que a par ti ci pa ção da Pe tro -
bras se ria de 75% no blo co OPL 324, na con di ção de
ope ra dor, e de 15% no blo co OPL 250, na con di ção
de só cio não ope ra dor.

Por pres sões dos con cor ren tes Che vron e Shell, 
o Go ver no ni ge ri a no che gou a co gi tar o afas ta men to
da Pe tro bras da jo int ven tu re para o blo co OPL 250,
ofe re cen do como con tra par ti da a ope ra ção do blo co
OPL 320, sem in te res se co mer ci al para a com pa nhia
bra si le i ra.

Di an te da ines pe ra da ati tu de ni ge ri a na de mu -
dan ça nos pla nos ini ci a is, o Go ver no bra si le i ro – apro -
ve i tan do o mo men to fa vo rá vel re sul tan te das vi si tas
de Pelé à

Ni gé ria e do Vi ce-Presidente Abu ba kar ao Bra sil 
– re a li zou ges tão em ní vel pre si den ci al com vis tas a
man ter inal te ra das as con di ções an te ri or men te acor -
da das, isto é, a ope ra ção do blo co OPL 324 e a par ti -
ci pa ção de 15% no blo co OPL 250 por par te da Pe tro -
bras.

A re fe ri da in ter ven ção de alto ní vel foi fa tor de ci -
si vo para o de sen la ce do pro ces so de li ci ta ção, já
que, con for me anun ci a do pelo Go ver no ni ge ri a no em
19 de de zem bro de 2000, a Pe tro bras teve con fir ma -
da sua par ti ci pa ção, como ope ra do ra, no blo co 324,
e, na con di ção de só cia, jun ta men te com a Che vron, a 
SNEPCO (Shell) e a Oce an Energy , no blo co 250.

VI-e) Re la ções po lí ti cas:
Em no vem bro de 1995, re a gin do à no tí cia da

exe cu ção do es cri tor Ken Sa ro-Wiwa e ou tros oito lí -
de res da mi no ria Ogo ni, o Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca de ter mi nou a vin da ao Bra sil, para con sul tas,
do ti tu lar da Emba i xa da bra si le i ra em La gos. Pas sa -
dos três me ses, e após con sul tas a di ver sos pa í ses
afri ca nos, eu ro pe us e ame ri ca nos, o Go ver no bra si le -
i ro de ci diu fa zer re gres sar seu re pre sen tan te a La gos, 
em fe ve re i ro de 1996. Em re ta li a ção, o Go ver no ni ge -
ri a no de ter mi nou a re ti ra da de seu Emba i xa dor em
Bra sí lia. So men te com o Pre si den te Oba san jo foi de -
sig na do um novo Emba i xa dor para o pos to, Tha de us
Da ni el Hart, que apre sen tou suas cre den ci a is em fe -
ve re i ro de 2000. O pon to de in fle xão no re la ci o na men -
to bi la te ral foi a vi si ta de Oba san jo, ain da na qua li da -
de de Pre si den te Ele i to, a Bra sí lia, em abril de 99,
oca sião em que foi re ce bi do pelo Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, a quem as se gu rou que as re la -
ções com o Bra sil se ri am pri o ri da de.

O des go ver no da di ta du ra de Aba cha fa ci li tou o
in cre men to da for ma ção de qua dri lhas de fra u da do -



res e o au men to no trá fi co de dro gas. Tal si tu a ção le -
vou a   Va rig a sus pen der o vôo Rio de Ja ne i ro/La gos.
A re per cus são nas re la ções eco nô mi cas en tre os
dois pa í ses foi, ine vi ta vel men te, ne ga ti va.

A des pe i to da cri se in ter na e do iso la men to ex -
ter no aos qua is a Ni gé ria fi cou sub me ti da du ran te a
di ta du ra do Ge ne ral Aba cha, as re la ções bi la te ra is,
em bo ra fri as, per ma ne ce ram cor re tas. A cul tu ra ni ge -
ri a na foi sem pre as sun to de in te res se por par te de
cen tros afro-brasileiros; exis te, in clu si ve, pro je to em
con si de ra ção para que pro fes so res ni ge ri a nos en si -
nem o idi o ma io ru bá em uni ver si da des bra si le i ras.
Re cen te men te, o Go ver no do Esta do da Ba hia con ce -
deu es pa ço, na re gião his tó ri ca do Pe lou ri nho, para
que o Go ver no ni ge ri a no ali ins ta le uma ”Casa da Cul -
tu ra da Ni gé ria”.

VI-f) Co mis são Mis ta Bra sil-Nigéria:
Já fo ram re a li za das qua tro re u niões da Co mis -

são Mis ta, em 1981, 1985,1989 e 2000, sen do que a
úl ti ma ocor reu em Bra sí lia en tre os dias 6 e 8 de no -
vem bro des se ano. A re fe ri da re u nião da Co mis são
Mis ta teve como es co po abran ger itens im por tan tes
da pa u ta bi la te ral tais como a dí vi da ni ge ri a na para
com o Bra sil, o res ta be le ci men to de li ga ção aé rea di -
re ta en tre os dois pa í ses, acor dos co mer ci a is e a co o -
pe ra ção para ex tra di ção de pre sos. Além dis so, ce le -
brou-se o Acor do de Co o pe ra ção Cul tu ral e Edu ca ci -
o nal en tre os dois pa í ses, já en ca mi nha do para apro -
va ção do Con gres so Na ci o nal, e es ta be le ceu-se que
a V Ses são da Co mis são Mis ta re a li zar-se-á na Ni gé -
ria, no quar to tri mes tre de 2002.

VI-g) Dí vi da ni ge ri a na para com o Bra sil:
As pen dên ci as fi nan ce i ras en tre o Bra sil e a Ni -

gé ria ar ras tam-se há vá ri os anos. O Go ver no ni ge ri a -
no re cu sa-se a re co nhe cer os cré di tos ofi ci a is bra si le -
i ros de cor ren tes de fi nan ci a men tos à ex por ta ção re a -
li za dos no âm bi to do FINEX/PROEX. As di ver sas ten -
ta ti vas de en ten di men to en tre os dois pa í ses fo ram
sem pre frus tra das.

Por su ges tão da Se cre ta ria de Pla ne ja men to,
Orça men to e Co or de na ção da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, o Bra sil le vou o as sun to ao co nhe ci men to não
só do Se cre ta ri a do do Clu be de Pa ris, mas tam bém
ao FMI, ao BID e ao Ban co Afri ca no de De sen vol vi -
men to. No âm bi to in ter no, aque la Se cre ta ria che gou a 
su ge rir me di das no sen ti do de res trin gir a as si na tu ra
de acor dos de co o pe ra ção e con ces são de no vos cré -
di tos e fi nan ci a men tos a Ni gé ria como for ma de pres -
são.

A si tu a ção atu al da dí vi da é de cer ca de
US$35,21 mi lhões de prin ci pal em atra so, bem como

US$122 mi lhões em ju ros de mora. As au to ri da des ni -
ge ri a nas re cu sa ram-se a re co nhe cer do cu men tos de
de pó si tos de im por ta do res ni ge ri a nos para ex por ta -
do res bra si le i ros. Os re cur sos fi cam de ti dos no Ban co 
Cen tral da Ni gé ria. Os EUA, que são um cre dor re la ti -
va men te me nor do país, têm in te res se num es for ço
con jun to para re du ção da dí vi da to tal da Ni gé ria; os
pa í ses eu ro pe us, en tre tan to, in sis tem que o país hon -
re seus com pro mis sos já as su mi dos. O Bra sil tem
pro cu ra do se guir as de ci sões de con sen so do Clu be
de Pa ris. O even tu al per dão da dí vi da po de ria ser ca -
pi ta li za do po li ti ca men te para o Bra sil, daí o in te res se
pri mor di al ser no re co nhe ci men to da dí vi da, in de pen -
den te men te da de ci são da co mu ni da de fi nan ce i ra in -
ter na ci o nal.

Em de zem bro de 2000, du ran te a re ne go ci a ção
da dí vi da da Ni gé ria no âm bi to do Clu be de Pa ris, os
cré di tos do Bra sil, co lo ca dos em dú vi da pelo país afri -
ca no, fo ram fi nal men te in clu í dos na re ne go ci a ção, e
de ve rão, con for me a pra xe, ser re co nhe ci dos no acor -
do bi la te ral a ser pos te ri or men te fir ma do. Mu i to con tri -
bu iu, para essa mu dan ça na po si ção ni ge ri a na, a re a -
li za ção da IV Co mis são Mis ta em Bra sí lia, em no vem -
bro de 2000, du ran te a qual de di cou-se ele va da im -
por tân cia à dis cus são da dí vi da da Ni gé ria para com
o Bra sil.

Em maio úl ti mo, mis são do Co mi tê de Ava li a ção
de Cré di tos ao Exte ri or (COMACE) vi si tou a Ni gé ria,
onde man te ve re u nião de tra ba lho com téc ni cos do
“De bot Ma na ge men te Offi ce“ da que le país. Se gun do
ava li a ção da Che fe da de le ga ção bra si le i ra, hou ve
cer ta fle xi bi li za ção da pos tu ra ni ge ri a na. Pela pri me i -
ra vez em mu i tos anos, as dis cus sões fo ram re gis tra -
das em ata, as si na da por am bas as par tes. Nos pró xi -
mos me ses, pos si vel men te em agos to ou se tem bro,
mis são ni ge ri a na de ve rá vir ao Bra sil para dar se gui -
men to às ne go ci a ções.

VI-h) Pri são de ci da dãos ni ge ri a nos no Bra sil:
Com al gu ma fre qüên cia, vêm ocor ren do in ci -

den tes com ci da dãos ni ge ri a nos nos ae ro por tos bra -
si le i ros, pre sos sob ale ga ção de trans por tar dro gas.
Tal si tu a ção fa vo re ceu, por ou tro lado, a ação ar bi trá -
ria de al guns po li ci a is bra si le i ro ci da dãos de na ci o na -
li da de ni ge ri a na que de sem bar cam no Bra sil. A em -
ba i xa da da Ni gé ria em Bra sí lia em di ver sas oca siões
re cla mou de ma us-tratos im pos tos a ci da dãos ino -
cen tes da que le país. O Ita ma raty tem to ma do pro vi -
dên ci as no sen ti do de apu rar as de nún ci as re ce bi das. 
Le van ta men to re cen te efe tu a do pelo Mi nis té rio da
Jus ti ça ar ro lou 119 ni ge ri a nos pre sos em pe ni ten ciá -
ri as bra si le i ras, a ma i or par te em fun ção de por te de
dro gas.



VI-i) Fra u de 419:
Re ce be esta de no mi na ção por cons tar no art.

419 do Có di go Pe nal ni ge ri a no. São fra u des pra ti ca -
das por fal sos em pre sá ri os da que le país que ofe re -
cem, atra vés de car tas, van ta gens mi ra bo lan tes a ne -
go ci an tes es tran ge i ros. O nú me ro cres cen te des sas
ações e a re per cus são ne ga ti va so bre o co mér cio ex -
te ri or ni ge ri a no le va ram à for ma ção, em 1991, de uma 
Pre si den tia/Task For ce on Tra de Mal prac ti se, e a um
pe di do de co o pe ra ção do Cor po Di plo má ti co acre di -
ta do em La gos/Abu ja, no sen ti do de aler tar a co mu ni -
da de em pre sa ri al de seus pa í ses con tra tais cri mi no -
sos. No Bra sil, as car tas de i xa ram de ser di ri gi das
ape nas a ne go ci an tes das gran des ci da des e são
cres cen te men te en de re ça das a pe que nos ne go ci an -
tes de ci da des pe que nas que, em ge ral, des co nhe -
cem os es cla re ci men tos já ve i cu la dos na im pren sa
bra si le i ra a res pe i to.

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

MENSAGEM Nº 193, DE 2001
(Nº 850/2001, na ori gem)

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

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, e no art. 40, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº
3.414, de 14 de abril de 2000, sub me to à apre ci a ção
de Vos sas Exce lên cia a es co lha, que de se jo fa zer, do
Se nhor Ney do Pra do Di e guez, Mi nis tro de Se gun da
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma -
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para,
cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra -

sil jun to à Re pú bli ca Co o pe ra ti vis ta da Gu i a na, exer -
cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Gra na da.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ney do Pra do Di e -
guez, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem -
pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 14 de agos to de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 219/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 8 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art.
40, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe -
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Ney do Pra do
Di e guez, Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra de
Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Co -
o pe ra ti vis ta da Gu i a na, exer cer o car go de Emba i xa -
dor do Bra sil jun to a Gra na da.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum  vi tae  do Emba i xa dor
Ney do Pra do Di e guez, que, jun ta men te com a Men -
sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para
exa me por par te de seus ilus tres mem bros. Res pe i to -
sa men te, Luiz  Fe li pe de Se i xas Cor rêa – Mi nis tro de 
Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

Mi nis tro de Se gun da Clas se Ney do Pra do Di e -
guez

For ta le za/CE, 19 de ja ne i ro de 1944. Fi lho de
José de Cas tro Di e guez e Rosa De o lin da do Pra do
Di e guez.

CPF: 046.794.317—68
CI: 624.581 SSP/DF
Cur so de Pre pa ra ção de Ofi ci a is da Re ser va,

CPOR, RJ.
Ba cha rel em Di re i to, UEG.
Cur so de Pre pa ra ção à Car re i ra de Di plo ma ta,

IRBr.
Cur so de Prá ti ca Di plo má ti ca e Con su lar, IRBr.



III – Cur so de Tre i na men to e Aper fe i ço a men to
para Che fes de Se to res de Pro mo ção Co mer ci al
”Cer ti fi ca te of Pro fi ci ency in English“, Uni ver si da de de 
Mi chi gan.

XVII Cur so de Altos Estu dos, IRBr.
Ter ce i ro Se cre tá rio, 26 de ou tu bro de 1968.
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 8 de ju nho de

1972.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 12 de de -

zem bro de 1978.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 22 de de zem bro de

1982.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 19

de de zem bro de 1996.
Assis ten te do Che fe da Di vi são Ju rí di ca,

1968/69.
Che fe, Subs ti tu to, da Di vi são de Atos Inter na ci o -

na is, 1970.
Assis ten te do Che fe do Ce ri mo ni al, 1970. Che fe

do Ce ri mo ni al do Go ver no do Dis tri to Fe de ral, 1970.
Se cre tá rio do Con se lho da Ordem do Mé ri to,

Bra sí lia, 1971/74.
Asses sor do Che fe do De par ta men to de Orga -

nis mos Re gi o na is Ame ri ca nos, 1980/82.
Che fe, Subs ti tu to, da Di vi são da Asso ci a ção La -

ti no—Ame ri ca na de Inte gra ção, 1982.

Che fe da Di vi são da Asso ci a ção La ti -
no-Americana de Inte gra ção, 1982/84.

Che fe da Di vi são de Ope ra ções de Pro mo ção
Co mer ci al-DOC/DPR, 1991/92.

Ber na, Se gun do Se cre tá rio, Che fe do Se com,
1974/76.

Anca ra, Encar re ga do de Ne gó ci os, a.i., 1975.
Mon te vi déu, Alalc, Se gun do Se cre tá rio,

1976/78.
Mon te vi déu, Alalc, Pri me i ro Se cre tá rio,

1978/80.
Da car, Encar re ga do de Ne gó ci os, a.i., 1983.
Bu e nos Ai res, Con se lhe i ro, Che fe do Se com,

1984/87.
Ri a de, Con se lhe i ro, 1988.

Ri a de, Encar re ga do de Ne gó ci os, a.i., 1988/89.
Bu da pes te, Con se lhe i ro, 1993/96.
Bu da pes te, Mi nis tro de Se gun da Clas se,

1996/97.

Frank furt, Côn sul—Ge ral, 1997/2001.
I Se mi ná rio so bre Inves ti men tos no Bra sil, Salz -

burg, 1975 (mem bro).

XVI, XVII e XVIII Pe río dos de Ses sões Ordi ná ri -
as da Con fe rên cia das Par tes Con tra tan tes do Tra ta -
do de Mon te vi déu, Mon te vi déu, 1976/78 (mem bro).

I Re u nião do Con se lho de Mi nis tros das Re la -
ções Exte ri o res da Alalc, Mon te vi déu, 1980 (mem bro)

Re u nião Mi nis te ri al para a Assi na tu ra do Tra ta -
do que ins ti tui a Asso ci a ção La ti no-Americana de
Inte gra ção (Ala di), Mon te vi déu, 1980 (mem bro).

X Assem bléia-Geral Ordi ná ria da OEA, Was -
hing ton, 1980.

XI Assem bléia-Geral Ordi ná ria da OEA, Cas tri -
es, 1981.

IV Pe río do de Ses sões Extra or di ná ri as da Con -
fe rên cia de Ava li a ção e Con ver gên cia das par tes
Con tra tan tes do Tra ta do de Mon te vi déu, Mon te vi déu,
1982 (de le ga do)

Ro da das Ne go ci a do ras do Acor do de Alcan ce
Par ci al nº 26, Mon te vi déu, 1982 (de le ga do).

V Pe río do de Ses sões Extra or di ná ri as da Con -
fe rên cia de Ava li a ção e Con ver gên cia das par tes
Con tra tan tes do Tra ta do de Mon te vi déu, Mon te vi déu,
1983 (de le ga do).

Re u nião de Pe ri tos Go ver na men ta is em Pre fe -
rên cia Ta ri fá ria Re gi o nal da Asso ci a ção La ti -
no-Americana de Inte gra ção, Mon te vi déu, 1983 (de -
le ga do)

XIV Assem bléia-Geral Ordi ná ria da OEA, Bra sí -
lia, 1984 (Se cre tá rio-Executivo da Co or de na do -
ria-Geral dos Tra ba lhos Pre pa ra tó ri os).

Re u nião Mi nis te ri al so bre o Sis te ma Glo bal de
Pre fe rên ci as Co mer ci a is, Bra sí lia, 1986.

II Re u nião Téc ni ca a Se gun da Apli ca ção da Lis -
ta Co mum do Pro to co lo nº 1 de Bens de Ca pi tal do
Pro gra ma de Inte gra ção e Co o pe ra ção Eco nô mi ca
Bra sil-Argentina, Bu e nos Ai res, 1988 (Che fe da De le -
ga ção)

Mem bro do ”Na ti o nal Ho nour So ci ety“.
Mem bro ho no rá rio da Câ ma ra de Co mér cio

Argen ti no-Brasileira.
Ordem do Mé ri to Bra sí lia, Co men da dor, Bra sil.
Me da lha Mé ri to Ta man da ré, Bra sil.
Ordem de San Car los, Ca va le i ro, Co lôm bia.
Ordem do Infan te Dom Hen ri que, Co men da dor,

Por tu gal.
Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Ofi ci al, Pa ra guai.
Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio do Tra ba lho, Ofi ci al,

Bra sil.
Ordem de Rio Bran co, Co men da dor, Bra sil.
Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos – Di re -

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



MENSAGEM AO CONGRESSO

GRANADA

(Cu mu la ti va com a Emba i xa da em
  Ge or ge town, Gu i a na)

1. Da dos Bá si cos
Nome ofi ci al: Gra na da
Che fe de Go ver no: Ke ith Cla u di us Mit chell
Chan ce ler: Elvin Nim rod
Orga ni za ção do Esta do: Mo nar quia par la men ta -

ris ta
Ca pi tal: Sa int Ge or ge’s
Área: 344 qui lô me tros qua dra dos
Idi o ma: in glês (ofi ci al)
Po pu la ção (2000): 93.000
Ren da per ca pi ta (2000): US$3,900
PIB (2000): US$385 mi lhões

Po der Le gis la ti vo: Con gres so bi ca me ral,
com pos to pela Casa dos Re pre sen tan tes, com 15
mem bros ele i tos por voto di re to para man da to de 5
anos, e Se na do, com 13 mem bros, dos qua is 10
são no me a dos pelo Go ver no e 3 pelo lí der da opo -
si ção. A pró xi ma ele i ção de ve rá ocor rer até ja ne i ro
de 2004.

2. His tó ria
Cris tó vão Co lom bo apor tou na ilha em 1498,

épo ca em que era ocu pa da pe los ín di os Ca ra í bas.
Em 1650, os fran ce ses apos sa ram-se da ilha, ba ti -
zan do-a de St.

Ge or ge’s. Tro pas bri tâ ni cas ocu pa ram-na em
1762, ten do sido a es cra vi dão abo li da em 1833.
Gra na da tor nou-se in de pen den te em 1974, man -
ten do-se den tro da Co mu ni da de Bri tâ ni ca.

Em 1979, uma co a li zão de es quer da li de ra da
por Ma u ri ce Bis hop der ru bou o Pri me i ro-Mi nis tro
Eric Ga iry e ins ta lou no país o Go ver no Re vo lu ci o -
ná rio do Povo (GRP). O novo re gi me bus cou es tre i -
ta men to de re la ções com Cuba e com o blo co so -
vié ti co, des per tan do apre en são nos EUA. Em
1983, em um gol pe pa la ci a no de ra di ca is de es -
quer da (li de ra dos pelo Ge ne ral Hud son Aus tin e
pelo Vice-Pri me i ro-Mi nis tro Ber nard Co ard), Bis -
hop foi des ti tu í do e fu zi la do. Tro pas nor te-ame ri ca -
nas in va di ram a ilha e de pu se ram o re gi me, re ti ran -
do-se gra du al men te até 1985 Co ard e ou tros 14
en vol vi dos no fu zi la men to de Bis hop fo ram con de -
na dos à mor te em 1986, mas a pena foi co mu ta da
para pri são per pé tua.

3. Qu a dro Po lí ti co Inter no
As ele i ções re a li za das sob ocu pa ção nor -

te-americana, em 1984, de ram vi tó ria ao “New Na -
ti o nal Party” (NNP), que in di cou Her bert Bla i ze
para che fi ar o Go ver no. No vas ele i ções após a
mor te de Bla i ze, em 1989, con du zi ram Ni cho las
Bre ath wa i te ao car go de Pri me i ro-Ministro. Bre ath -
wa i te não con se guiu com ba ter o de sem pre go —
que atin giu uma taxa de 40% em 1995 — e re nun ci -
ou ao car go em fe ve re i ro do mes mo ano, sen do

subs ti tu í do por Ge or ge Bri zan. Em ju nho, o
NNP ven ceu as ele i ções e in di cou Ke ith Mit chell
para Pri me i ro-Ministro. Em 1997, o GULP jun -
tou-se ao Con gres so Na ci o nal De mo crá ti co (NDC) 
e a ou tros par ti dos para anun ci ar uma fren te de
opo si ção a Mit chell, a quem vem acu san do de
cres cen te des po tis mo.

O NNP, li de ra do por Ke ith Mit chell, lo grou a
to ta li da de dos 15 as sen tos do Par la men to nas ele i -
ções re a li za das em 18 de ja ne i ro de 1999. Mit chell
ob te ve, as sim, mais um man da to como Pri me i -
ro-Ministro de Gra na da. As ele i ções fo ram con vo -
ca das de vi do à mi no ria de sete as sen tos a que o
NNP se viu re du zi do após a ci são do ex-Chanceler
Rap ha el Flet cher com o Go ver no. O ple i to foi
acom pa nha do por equi pe de ob ser va do res da
OEA e ape nas 54% dos 74 mil ele i to res re gis tra -
dos com pa re ce ram às ur nas.

Uma das pri o ri da des do Go ver no de Mit chell,
des de o co me ço de 2000, tem sido o pro gra ma
edu ca ci o nal “Know led ge Enhan ce ment for the De -
ca de”, que visa ele var as ta xas de al fa be ti za ção de 
95 para 99%, au men tar o nú me ro de ma trí cu las,
bem como o aces so dos es tu dan tes à tec no lo gia.
Me re ce des ta que, igual men te, o pro gra ma de re -
du ção da po bre za e de de sen vol vi men to da área
ru ral.

Em me a dos de 2000, con fli to en tre o Pri me i -
ro-Mi nis tro Mit chell e Mi cha el Bap tis te, que ha via
per di do seu pos to de Mi nis tro da Agri cul tu ra nas
ele i ções de no vem bro de 1999, re sul tou na re du -
ção do nú me ro de as sen tos sob con tro le do NNP
no Par la men to. Des de en tão, Bap tis te vem exer -
cen do, ofi ci al men te, a fun ção de lí der da opo si ção.

4. Eco no mia

A eco no mia gra na di na ba se ia-se na pro du -
ção agrí co la (noz mos ca da, ca cau e ba na nas, prin -
ci pal men te) e no tu ris mo. A agri cul tu ra, na qual
gran de par te da po pu la ção tra ba lha di re ta ou in di -
re ta men te, par ti ci pa com mais da me ta de das ex por -
ta ções. Re cen te men te, a per for man ce do se tor de ca -



iu. As ex por ta ções de ba na na de cli na ram sig ni fi ca ti -
va men te em vo lu me e qua li da de. A ex por ta ção do
pro du to foi tem po ra ri a men te sus pen sa, após ale ga -
ções, por par te de San ta Lú cia, de de te ri o ra ção de
sua qua li da de. Algu mas das ilhas ca ri be nhas im pu se -
ram em bar go tem po rá rio a bens agrí co las pro ve ni en -
tes de Gra na da.

5. Re la ções bi la te ra is

As re la ções do Bra sil com Gra na da têm-se ca -
rac te ri za do pela cor di a li da de e, mais re cen te men te,
têm-se pa u ta do pelo re co nhe ci men to mú tuo do po -
ten ci al para seu es tre i ta men to. Em seu con jun to, os
pa í ses an gló fo nos que in te gram a sub-re gião ca ri be -
nha re pre sen tam, por uma lado, um mer ca do bas -
tan te atra en te e, por ou tro, um co lé gio ele i to ral im -
por tan te em or ga nis mos in ter na ci o na is. Tais con si -
de ra ções vêm con du zin do a uma aná li se pelo Ita ma -
raty dos me i os para aden sar as re la ções do Bra sil
com os pa í ses da re gião, bus can do es ta be le cer uma 
pa u ta com en fo que in te gra do para as ati vi da des bra -
si le i ras na Amé ri ca Cen tral e no Ca ri be. Den tro des -
sa ori en ta ção, o Bra sil ade riu à Asso ci a ção dos
Esta dos Ca ri be nhos (AEC), na qua li da de de ob ser -
va dor, e tem pro cu ra do in ten si fi car o flu xo de vi si tas
re cí pro cas.

O Go ver no de Gra na da ma ni fes tou re cen te -
men te in te res se em con tar com a co o pe ra ção de um
téc ni co bra si le i ro de fu te bol pelo pe río do de um ano, a 
fim de tre i nar equi pes lo ca is.

Res sal te-se ain da a no me a ção, em 1998, de
Sa mu el Vin cent Orgi as como pri me i ro Emba i xa dor de 
Gra na da no Bra sil, com sta tus de não-re si den te. Du -
ran te apre sen ta ção de có pia de car tas cre den ci a is ao 
Se nhor Mi nis tro de Esta do, o emis sá rio gra na di no as -
si na lou que a de ci são de seu go ver no fora to ma da
após cu i da do sa re fle xão so bre a cres cen te di nâ mi ca
que de vem as su mir as re la ções de co o pe ra ção en tre
Gra na da

e o Bra sil e, numa pers pec ti va mais am pla, en tre 
os 4 pa í ses que in te gram a or ga ni za ção dos es ta dos
do les te do Ca ri be (for ma da por Gra na da, San ta Lú -
cia, São Vi cen te e Do mi ni ca) e o Mer co sul, em par ti -
cu lar no mun do pós-guer ra fria.

Na oca sião, ma ni fes tou a in ter lo cu to res do Ita -
ma raty o in te res se em que se ini ci as sem en ten di men -
tos com vis tas à co o pe ra ção nos cam pos edu ca ci o nal 
e agrí co la. Para tan to, le van tou a pos si bi li da de da vin -

da de uma mis são gra na di na ao Bra sil para vi si tar ins -
ti tu i ções e uni ver si da des bra si le i ras.

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

MENSAGEM Nº 194, DE 2001
(Nº 851/2001, na ori gem)

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

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, 
de 12 de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a
e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce -
lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Fa us to 
Orlan do Cam pel lo Co e lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas -
se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de
Côte D’Ivoire.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Fa us to Orlan do
Cam pel lo Co e lho, que me in du zi ram a es co lhê-lo
para o de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam
da ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res.

Bra sí lia, 14 de agos to de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00220/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 8 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts.
56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte -
ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu -



bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, e no art. 55,
do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de
2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Fa us to Orlan do Cam -
pel lo Co e lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra
de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Côte
D’Ivoire.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum Vi tae do Emba i xa dor
Fa us to Orlan do Cam pel lo Co e lho, que, jun ta men te
com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do
Fe de ral para exa me por par te de seus ilus tres mem -
bros.

Res pe i to sa men te. – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.
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la ções Inter na ci o na is, 8-92/10-92

Che fe da Di vi são de Pas sa por tes, 1994-2000
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São Sal va dor, Se gun do Se cre tá rio, 1974/77.
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Kins ha sa, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1992/93.
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Fe i ra Inter na ci o nal de El Sal va dor, 1974 (di re tor
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Se cre ta ria de Uni da des Re si den ci a is (SEURI),
DASP, 1978 a 1981 (re pre sen tan te do MRE.).

II Ses são da III Re u nião Ordi ná ria do Co mi tê
Exe cu ti vo e à II Re u nião Ordi ná ria da Jun ta Inte ra me -
ri ca na de Agri cul tu ra do Insti tu to Inte ra me ri ca no de
Co o pe ra ção para Agri cul tu ra, King ston, 1983 (de le -
ga do).

IX Re u nião Ordi ná ria do Con se lho La ti -
no-Americano do Sis te ma Eco nô mi co La ti -
no-Americano (SELA), Ca ra cas, 1983 (de le ga do).

XIII Pe río do Ordi ná rio de Ses sões da Assem -
bléia Ge ral da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, 
Was hing ton, 1983 (de le ga do).

III Con fe rên cia Espe ci a li za da Inte ra me ri ca na
so bre Di re i to Inter na ci o nal Pri va do da O.E.A., La Paz, 
1984 (de le ga do).



II Re u nião Ordi ná ria do Co mi tê de Ação do Sis -
te ma Eco nô mi co La ti no-Americano (SELA) so bre Se -
gu ran ça Ali men tar Re gi o nal, Bu e nos Ai res, 1984 (de -
le ga do).

X Re u nião Ordi ná ria do Con se lho La ti no Ame ri -
ca no do Sis te ma Eco nô mi co La ti no Ame ri ca no, Ca ra -
cas, 1984 (de le ga do).

XIV Pe río do Ordi ná rio de Ses sões da Assem -
bléia-Geral da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, 
Bra sí lia, 1984 (de le ga do).

De sig na do para acom pa nhar as Mis sões Espe -
ci a is de Chi pre e Ucrâ nia às ce ri mô ni as de pos se do
Pre si den te da Re pú bli ca, Bra sí lia, 1985 e 1995.

V Re u nião do Co mi tê Exe cu ti vo do Insti tu to Inte -
ra me ri ca no de Co o pe ra ção para a Agri cul tu ra (IICA)
da O.E.A., São José, 1985 (re pre sen tan te).

III Re u nião Ordi ná ria da Jun ta Inte ra me ri ca na
de Agri cul tu ra do IICA da O.E.A., Mon te vi déu, 1985
(de le ga do).

Re pre sen tan te do Ita ma raty nas re u niões da
Co mis são Co or de na do ra da XIII Assem bléia-Geral
do Insti tu to Pan-Americano de Ge o gra fia e His tó ria
(IPGH) da O.E.A., Rio de Ja ne i ro, 1986.

Re pre sen tan te do Ita ma raty nas Re u niões de
Con sul ta da Assem bléia-Geral do IPGH da O.E.A.,
Rio de Ja ne i ro, 1986.

XIII Assem bléia-Geral do IPGH da O.E.A., Bra -
sí lia, 1986 (de le ga do).

Con fe rên cia in ti tu la da ”A O.E.A. e ou tros or ga -
nis mos in te ra me ri ca nos e os in te res ses do Bra sil“,
pro fe ri da na Esco la de Co man do e Esta do-Maior da
Ae ro náu ti ca; Rio de Ja ne i ro, 1986.

VI Re u nião Ordi ná ria do Co mi tê Exe cu ti vo do
IICA da O.E.A., São José, 1986 (re pre sen tan te).

De le ga do do Bra sil à Pri me i ra Eta pa da XII Re u -
nião Con se lho La ti no Ame ri ca no do SELA, Ca ra cas,
1986.

De le ga do do Bra sil à Re u nião do CASAR, do
SELA, Bu e nos Ai res, 1986.

Par ti ci pan te da Re u nião Pre pa ra tó ria e da Fase
Mi nis te ri al do XII Con se lho La ti no Ame ri ca no do
SELA, Lima, 1986.

XVI Pe río do Ordi ná rio de Ses sões da Assem -
bléia-Geral da O.E.A., Gu a te ma la, 1986 (de le ga do).

Con fe rên ci as Inti tu la das ”A Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos“, pro fe ri das na Esco la de Gu er -
ra Na val, Rio de Ja ne i ro, 1986 e 1987.

Ordem de São Gre gó rio Mag no, Co men da -
dor-Cavaleiro, Roma, 1994.

Ofi ci al da Ordem do Mé ri to For ças Arma das,
Bra sil, 1995.

Co la bo ra dor Emé ri to do Esta do Ma i or das For -
ças Arma das, Bra sil, 1998.

Me da lha Co me mo ra ti va dos 55 anos de ins ta -
ção da Jus ti ça do Tra ba lho e 50 anos de sua in te gra -
ção no Po der Ju di ciá rio – Jus ti ça do Tra ba lho, Bra sil,
1999.

Me da lha Mé ri to San tos-Dumont – Co man do da
Ae ro náu ti ca, 2000.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Geral
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

I – Intro du ção

A Côte d’Lvoire si tua-se na Áfri ca Oci den tal,
con fi nan do com a Li bé ria, Gu i né, Mali, Bur ki na Faso,
Gana e Oce a no Atlân ti co. O país tem uma su perf Ície
de 322,463km² e uma po pu la ção de 14,6 mi lhões de
ha bi tan tes, com um PIB de US$ 0 bi lhões e ren da per
ca pi ta de US$660 (es ti ma ti va em 2000). A prin ci pal
ci da de e cen tro eco nô mi co é Abid jan, com 3,5 mi -
lhões de ha bi tan tes. Des de mar ço de 1983, a ca pi tal
ad mi nis tra ti va é Ya mous souk ro, ain da que a ma i o ria
das em ba i xa das es tran ge i ras e ór gãos go ver na men -
ta is con ti nu em fun ci o nan do em Abid jan. Ma i or pro du -
tor mun di al de ca cau, o país tam bém é gran de ex por -
ta dor de café e ma de i ras tro pi ca is.

A Côte d’Ivoire é uma Re pú bli ca Par la men ta ris -
ta, com um Pre si den te da Re pú bli ca ele i to pelo voto
po pu lar para man da to de cin co anos. A Cons ti tu i ção
do país, pro mul ga da em 1960 e emen da da vá ri as ve -
zes des de en tão, es ta be le ce um sis te ma de go ver no
ba se a do em três po de res in de pen den tes, com exe cu -
ti vo for te. O po der le gis la ti vo é exer ci do por uma
Assem bléia Na ci o nal, for ma da por um Par la men to
com 175 de pu ta dos ele i tos por su frá gio uni ver sal
para man da tos de cin co anos. Em me a dos de 1998,
uma emen da cons ti tu ci o nal apro vou a cri a ção de um
Se na do, cuja com po si ção ain da não foi de fi ni da. A
ins tân cia má xi ma do po der ju di ciá rio é a Su pre ma
Cor te. Para ca u sas en vol ven do fun ci o ná ri os do Go -
ver no, a com pe tên cia re cai so bre a Alta Cor te de Jus -



ti ça. A Côte d’Ivoire ce le bra a data na ci o nal no dia da
in de pen dên cia, 7 de agos to. A mo e da do país é o
Fran co CFA.

II – His tó ria
O pri me i ro con ta to eu ro peu com as tri bos in dí -

ge nas da atu al Côte d’Ivoire re mon ta ao Sé cu lo XVII,
quan do mis si o ná ri os fran ce ses apor ta ram na cha ma -
da ”Cos ta do Ouro“, pró xi ma de Gana. A na tu re za
inós pi ta do ter re no, co ber to por den sas flo res tas tro -
pi ca is, bem como a hos ti li da de dos ha bi tan tes, con tri -
bu í ram para re tar dar a ocu pa ção eu ro péia, que se
con so li dou ape nas a par tir de 1840, quan do a re gião
tor nou-se um pro te to ra do fran cês.

A Côte d’Ivoire já era uma co lô nia fran ce sa em
1893. Em 1904, o ter ri tó rio pas sou a in te grar a Fe de -
ra ção Fran ce sa da Áfri ca Oci den tal, tor nan do-se, por
vol ta de 1940, a sua co lô nia mais prós pe ra. Após a
Se gun da Gu er ra, Fé lix Houp hou et-Boigny, rico co -
mer ci an te de ca cau e co nhe ci do po lí ti co da Áfri ca
fran ce sa, for mou o ”Par ti do De mo crá ti co da Côte
d’Ivoire“ (PDCI) e li de rou o mo vi men to pela cons ti tu i -
ção de uma Fe de ra ção Fran co-Africana, com au to no -
mia para as an ti gas co lô ni as.

Em 1958, a Côte d’Ivoire pas sou à con di ção de
ter ri tó rio ul tra ma ri no da União Fran ce sa, ob ten do o di -
re i to de se fa zer re pre sen tar na Assem bléia Na ci o nal,
em Pa ris. Além dis so, os ci da dãos ivo i ri a nos ob ti ve ram 
a ci da da nia fran ce sa, bem como o di re i to de es ta be le -
cer uma Assem bléia Le gis la ti va. Cum pre re gis trar que
Fé lix Houp hou et Bo igny, fu tu ro pre si den te do país,
che gou a ocu par car go de Mi nis tro de Esta do no pró -
prio Go ver no fran cês. Em 1959, a Assem bléia ivo i ri a na 
vo tou uma Cons ti tu i ção, lar ga men te ins pi ra da na car ta 
mag na fran ce sa e Bo igny foi ele i to Pri me i ro-Mi nis tro.

Ain da em 1959, o Ge ne ral Char les de Ga ul le, em 
brus ca mu dan ça de po lí ti ca com re la ção à Afri ca, pas -
sou a re je i tar a idéia de uma Fe de ra ção Fran co-Afri ca -
na, prin cí pio bá si co da cri a ção da Co mu ni da de Fran -
ce sa, e a es ti mu lar co lô ni as e ter ri tó ri os fran ce ses na
Áfri ca a pro cla mar a in de pen dên cia. No caso da Côte
d’Ivoire, a in de pen dên cia foi de cla ra da em 7 de agos to
de 1960, sen do ele i to Pre si den te da Re pú bli ca o en tão 
Pri me i ro-Mi nis tro, Fé lix Houp hou et-Bo igny.

III – Po lí ti ca Inter na
Usu fru in do de bom trân si to jun to às au to ri da des 

fran ce sas, Houp hou et-Boigny re ve lou-se po lí ti co ha -
bi li do so e ad mi nis tra dor com pe ten te, tor nan do-se fi -
gu ra pre pon de ran te na con so li da ção da Côte d’Ivoire
como um dos pa í ses mais prós pe ros e es tá ve is do
con ti nen te afri ca no. Seu go ver no foi ca rac te ri za do
pelo uni par ti da ris mo, em tor no do PDCI, pois na vi são 

do Pre si den te as dis pu tas po lí ti cas ca rac te rís ti cas do
mul ti par ti da ris mo ser vi ri am ape nas para exa cer bar
ten sões ét ni cas, re li gi o sas e re gi o na is. Até me a dos
da dé ca da de 80, a ex pan são eco nô mi ca da Côte
d’Ivoire fez com que a fal ta de li ber da des de mo crá ti -
cas fos se to le ra da pela po pu la ção do país.

A par tir de 1983, a Côte d’Ivoire pas sou a sen tir
os efe i tos da ins ta bi li da de do mer ca do mun di al de
com mo di ti es, com re du ção de pre ços so bre tu do do
ca cau. A re ces são eco nô mi ca se agra va ria nos anos
sub se qüen tes, com o au men to do de sem pre go e do
cus to de vida. O cres cen te des con ten ta men to po pu lar 
com a cri se eclo diu em mar ço de 1990, quan do es tu -
dan tes, pro fes so res e mé di cos en tra ram em gre ve,
exi gin do re for mas eco nô mi cas e ma i o res li ber da des
de mo crá ti cas. Numa pri me i ra fase, a re a ção do Go -
ver no foi au men tar a re pres são aos opo si to res do re -
gi me, além de re du zir o sa lá rio mí ni mo e ba i xar os
pre ços dos pro du tos da ces ta bá si ca.

O pas so se guin te foi dado no dia 30 de abril de
1990, quan do o Go ver no anun ci ou ofi ci al men te o es -
ta be le ci men to do mul ti par ti da ris mo no país, bem
como a re a li za ção das pri me i ras ele i ções pre si den ci -
a is des de a in de pen dên cia. Pros se gui ram, no en tan -
to, as gre ves, pi lha gens e ma ni fes ta ções vi o len tas,
com mi li ta res e po li ci a is ar ma dos se me an do a vi o lên -
cia em Abid jan. O fato era que, ob ti do o mul ti par ti da -
ris mo, com o re gis tro de mais de 40 par ti dos po lí ti cos,
re i vin di ca vam-se, ain da, au men tos sa la ri a is, mais
em pre gos e me lho res con di ções de vida. Os pro tes -
tos vol ta vam-se, tam bém, con tra as de nún ci as de cor -
rup ção no go ver no, ins ti ga dos pela pro pa gan da opo -
si ci o nis ta, ago ra mais li vre.

As ele i ções pre si den ci a is re a li za ram-se em 20
de ou tu bro de 1990, ten do Houp hou et-Boigny, can di -
da to do PDCI, ven ci do o ple i to com 81% dos vo tos. O
can di da to der ro ta do, La u rent Gbag bo, do par ti do de
es quer da “Fren te Pa trió ti ca Ivo i ri a na” (FPI), che gou a
de nun ci ar nu me ro sos ca sos de fra u de ele i to ral, o que 
foi, con tu do, ne ga do pela Su pre ma Cor te. Dan do con -
ti nu i da de às trans for ma ções po lí ti cas, no dia 25 de
no vem bro de 1990 re a li za ram-se as ele i ções le gis la ti -
vas, ten do o PDCI con quis ta do 165 dos 175 as sen tos
da Assem bléia.

Per sis tia, con tu do, a in sa tis fa ção po pu lar com o
re gi me, so bre tu do com re la ção à in ca pa ci da de do go -
ver no de con tor nar o qua dro de de clí nio eco nô mi co
do país. Du ran te 1991, ocor re ram vá ri os epi só di os de
con fron to en tre es tu dan tes e po lí cia, cul mi nan do, em
fe ve re i ro de 1992, com uma mar cha de uni ver si tá ri os
pelo cen tro de Abid jan, apo i a da pelo FPI de La u rent
Gbag bo. A pas se a ta de ge ne rou em que bra-quebra,



com a des tru i ção de vá ri os es ta be le ci men tos co mer -
ci a is, re sul tan do na pri são de cen te nas de ma ni fes -
tan tes, in clu si ve o lí der do FPI, con de na do a dois
anos de pri são.

III-a) A Era Pós– Houp hou et-Boigny:

Com a mor te do Pre si den te Houp hou et-Bo igny
em de zem bro de 1993, aos 87 anos de ida de, as su -
miu o po der o lí der da Assem bléia Na ci o nal, Ko nan
Be dié, do par ti do go ver nis ta PDCI. O novo man da tá -
rio con se guiu apro va ção par la men tar para um có di go
ele i to ral que pra ti ca men te lhe as se gu ra va a vi tó ria
nas ele i ções mar ca das para 1995. Pela nova le gis la -
ção, fi ca vam im pe di dos de can di da tar-se pes so as que
não fos sem de ori gem 100% ivo i ri a na ou que não ti -
ves sem re si di do no país por pe río do de 5 anos an tes
do ple i to. Des sa for ma, ex clu iu-se o úni co can di da to
com chan ces re a is de de sa fi ar Be dié, o ex-Pri me i -
ro-Mi nis tro Ales sa ne Ou at ta ra, por não aten der aos re -
qui si tos de re si dên cia e por ser de fa mí lia ori un da de
Bur ki na Faso (Ou at ta ra ocu pa va um car go exe cu ti vo
no FMI, em Was hing ton). La u rent Gbag bo, por sua
vez, re ti rou-se da cam pa nha, ale gan do ma ni pu la ção
do pro ces so ele i to ral.

Con cor ren do vir tu al men te so zi nho, e ca pi ta li -
zan do so bre a gra du al re cu pe ra ção eco nô mi ca do
país, ini ci a da com a des va lo ri za ção cam bi al de ja ne i -
ro de 1994, o Pre si den te Be dié ele geu-se com 95%
dos vo tos no ple i to re a li za do em ou tu bro de 1995. Um
mês de po is, re a li za ram-se as ele i ções le gis la ti vas,
ten do o PDCI ob ti do 148 dos 175 as sen tos da Assem -
bléia. Os par ti dos de opo si ção FPI e Ras sem ble ment
des Ré pu bli ca ins (RDC), de Ales sa ne Ou at ta ra, fi ca -
ram com os de ma is as sen tos.

III-b) Evo lu ção re cen te:
Em ou tu bro de 1997, o Go ver no fez apro var

uma sé rie de emen das cons ti tu ci o na is, for ta le cen do
ain da mais o po der exe cu ti vo. Assim, o Pre si den te
pas sou a ter a prer ro ga ti va de adi ar as ele i ções, sem -
pre que “cir cuns tân ci as sé ri as” as sim o jus ti fi cas sem.
O man da to pre si den ci al foi am pli a do para 7 anos, re -
no vá vel até que o Pre si den te atin ja 75 anos de ida de.
O car go de Pri me i ro-Ministro foi es va zi a do, uma vez
que o Pre si den te da Re pú bli ca pas sou a exer cer a
fun ção de Che fe de Go ver no. Além dis so, se ria cri a do
um Se na do, com um ter ço dos se na do res de sig na dos 
pelo Pre si den te e o res tan te ele i to por re gião ad mi nis -
tra ti va. Como es pe ra do, a opo si ção bo i co tou a vo ta -
ção das emen das na Assem bléia.

Re a li zou-se, em 1º-8-99, a gran de ren trée de
Alas sa ne Ou at ta ra no ce ná rio po lí ti co ivo i ri a no, como
de sa fi a dor pri vi le gi a do à can di da tu ra do Pre si den te

Ko nan Be dié nas ele i ções de ou tu bro do ano 2000.
Ten do con clu í do um man da to de 5 anos como Di re -
tor-geral Adjun to do FMI, Alas sa ne Ou at ta ra foi con fir -
ma do como can di da to pre si den ci al num gran de en -
con tro de seus se gui do res do par ti do opo si ci o nis ta
RDR (Ras sem ble ment des Re pu bli ca ins) num es tá -
dio de Abid jan. No en tan to, a equi pe de Bé dié acu sa -
va Ou at ta ra de ser es tran ge i ro e de ter pai Bur ki na bé,
sen do as sim ine le gí vel para a pre si dên cia da Cote
d’Ivoire. As ri va li da des, po rém tem ra í zes pro fun das
no con tex to lo cal: Bé dié, ca tó li co e de et nia do mi nan -
te Ba ou lé, se con tra pu nha a um mu çul ma no, re pre -
sen ta ti vo das et ni as do nor te e que, além do mais, dis -
pu nha como trun fo da vi vên cia mo der ni zan te dos cír -
cu los de Was hing ton, onde de i xou mar ca de ex ce len -
te exe cu ti vo.

No dia 24 de de zem bro de 1999, um gol pe mi li -
tar der ru bou o Pre si den te Bé dié e ins ta lou no po der
uma jun ta mi li tar, o Co mi té na ti o nal du sa lut pu blic
(CNSP), que in di cou o Ge ne ral Ro bert Guéï para a
Pre si dên cia. A jun ta foi re ce bi da com sur pre sa e re -
ser vas pela co mu ni da de in ter na ci o nal, pois tra ta -
va-se da pri me i ra mu dan ça vi o len ta de go ver no num
país con si de ra do um oá sis de paz e re la ti va pros pe ri -
da de, além de con si de rá vel im por tân cia eco nô mi ca,
numa re gião sa bi da men te pro ble má ti ca. No en tan to,
o CNSP aca bou ga nhan do ace i ta ção gra du al, pela ra -
pi dez com que res ta u rou a or dem, pelo fim da ten são
po lí ti ca en tre Bé dié e Ou at ta ra e, so bre tu do, pelo
com pro mis so de fa zer a tran si ção se gu ra para um go -
ver no cons ti tu ci o nal.

O novo go ver no ime di a ta men te mar gi na li zou o
PDCI das to ma das de de ci são, pre fe rin do tra ba lhar
com os par ti dos de opo si ção a Bé dié, o RDR e o FPI.
O Go ver no Guéï ini ci al men te pro mo veu uma de vas sa 
na ad mi nis tra ção pú bli ca do país, apon tan do inú me -
ras ir re gu la ri da des e acu san do o an ti go go ver no de
cor rup to, che gan do até mes mo a so li ci tar o blo que io
de con tas ban cá ri as de Bé dié na Su í ça. Entre mar ço
e ju nho de 2000 ocor rem as pri me i ras ma ni fes ta ções
mi li ta res de des con ten ta men to, so bre tu do do ba i xo
ofi ci a la to e dos sol da dos, pelo não pa ga men to da re -
com pen sa de vi da pela par ti ci pa ção no gol pe e por
sol dos atra sa dos. Em fins de ju nho de 2000, ocor reu
uma re be lião mi li tar, com tro cas de ti ros e mo vi men ta -
ções de tro pas em Abid jan. Os re bel des che ga ram in -
clu si ve a es ta be le cer um to que de re co lher na ci da de, 
mas as for ças le a is ao go ver no re to ma ram o con tro le
da si tu a ção. O Ge ne ral Guéï tam bém pas sou a di ver -
gir com os gru pos po lí ti cos com quem tra ba lha va – o
RDR e o FPI –, que o acu sa vam de re pe tir os mé to dos 
tru cu len tos de Bé dié para se fir mar no po der.



Após a apro va ção, por re fe ren do, da nova cons -
ti tu i ção, em 24 de ju lho de 2000, for ma li za ram-se as
can di da tu ras para as ele i ções pre si den ci a is. Inscre -
ve ram-se 19 can di da tos, in clu in do tra di ci o na is po lí ti -
cos de opo si ção, como Ou at ta ra, Gbag bo e Fran cis
Wo die. Do exí lio, o pre si den te de pos to ain da ten ta va
con tro lar o PDCI e se lan çar can di da to, mas aca bou
pre te ri do pelo seu ex-ministro do Inte ri or, Emi le Cons -
tant Bom bet. Para gran de des con fi an ça in ter na e ex -
ter na, o Ge ne ral Guéï se lan çou como can di da to in -
de pen den te, de po is de frus tra das ne go ci a ções com o 
PDCI. A can di da tu ra le van tou sus pe i tas so bre a li su ra 
do pro ces so ele i to ral, com si na is de pre o cu pa ção ex -
pres sos so bre tu do pe los EUA e pela Fran ça.

III-c) Ele i ções pre si den ci as de 2000:

As ele i ções pre si den ci a is, re a li za das em 22 de
ou tu bro de 2000, fo ram pre ce di das por uma sé rie de
acon te ci men tos que agra va ram a si tu a ção po lí ti ca do
país, como o aten ta do con tra a vida do Ge ne ral Guéï,
le va do a cabo na ma dru ga da de 18 de se tem bro. Qu -
an to ao pro ces so ele i to ral, a can di da tu ra de Ou at ta ra
foi re cu sa da pela Su pre ma Cor te ivo i ri a na, com a jus ti -
fi ca ti va de que ha ve ria dú vi das so bre a na ci o na li da de
de sua mãe, além da acu sa ção de que Ou at ta ra já te -
ria, no pas sa do, uti li za do a na ci o na li da de bur ki na bé.
Des ta for ma, o RDR, par ti do de Ou at ta ra, re sol veu bo i -
co tar as ele i ções, as sim como o PDCI, cu jos can di da -
tos fo ram igual men te ex clu í dos do ple i to. Por con se -
guin te, o úni co can di da to da opo si ção a per ma ne cer
na cor ri da pre si den ci al e ame a çar o Ge ne ral Guéï foi
La u rent Gbag bo, do FPI. Os re sul ta dos pre li mi na res
(cer ca de 20% dos vo tos) in di ca vam, no dia 24 de ou -
tu bro, uma pro vá vel vi tó ria de Gbag bo, com 61% dos
vo tos con tra 26% para o Ge ne ral Guéï. Ante essa der -
ro ta anun ci a da, Guéï dis sol veu a Co mis são Na ci o nal
Ele i to ral (CNE), res pon sá vel pela apu ra ção do ple i to, e 
pro cla mou-se “o pri me i ro pre si den te da Se gun da Re -
pú bli ca”, ge ran do pro tes tos dos par ti dá ri os de Gbag bo 
e con fron tos des tes com as for ças ar ma das.

No dia 25 de ou tu bro, pres si o na do pela re vol ta
po pu lar e sem o apo io da li de ran ça do exér ci to, so bre -
tu do o Ca pi tão Hen ri Sama, Mi nis tro das Co mu ni ca -
ções e por ta-voz do Go ver no, o Ge ne ral Guéï fu giu
para des ti no des co nhe ci do. De cla ran do-se ven ce dor
das ele i ções de 22 de ou tu bro, Gbag bo as su miu a
pre si dên cia, com a pro mes sa de pro mo ver a re con ci -
li a ção na ci o nal e res pe i tar os com pro mis sos in ter na -
ci o na is do país.

Os adep tos de Ou at ta ra, en tre tan to, sa í ram às
ruas em pro tes to, exi gin do a re a li za ção de no vas ele i -
ções e ne gan do a le gi ti mi da de da as cen são de Gbag -

bo ao go ver no. O con fli to en tre mi li tan tes dos dois
par ti dos po lí ti cos ri va is (FPI e RDR) es pa lhou-se por
todo o país, in su fla do pela ri va li da de ét ni ca e re li gi o -
sa, já que os “nor tis tas”, adep tos de Ou at ta ra, são
mu çul ma nos e os “su lis tas”, par ti dá ri os de Gbag bo,
são cris tãos. Após três dias de con fron tos, re gis tra -
ram-se 85 mor tes e a des tru i ção de vá ri as mes qui tas,
além de ata ques à re si dên cia de Ou at ta ra.

Em 27 de ou tu bro, La u rent Gbag bo foi ofi ci al -
men te in ves ti do na pre si dên cia da Côte d’Ivoire, res -
ta be le cen do a or dem cons ti tu ci o nal no país mas não
im pe din do a con ti nu a ção dos cho ques en tre seus
par ti dá ri os e os de Ou at ta ra. Ondas de vi o lên cia var -
re ram o ter ri tó rio ivo i ri a no, ca u san do mais de vin te
mor tes, o que exi giu do Go ver no me di das re pres si -
vas, como a de cre ta ção do es ta do de emer gên cia e a
im po si ção do to que de re co lher em todo o país. As
ele i ções par la men ta res de 10 de de zem bro úl ti mo fo -
ram bo i co ta das pelo RDR de Ou at ta ra, no va men te
ex clu í do do ple i to, ca u san do gran de abs ten ção de vo -
tos no nor te do país, ma jo ri ta ri a men te mu çul ma no.

Na no i te do dia 7 de ja ne i ro de 2001, um gru po
ar ma do, for ma do por sol da dos dis si den tes, to mou as
es ta ções de rá dio e te le vi são es ta ta is em Abid jan,
numa ten ta ti va de gol pe de es ta do. O mo vi men to logo
foi su fo ca do por for ças le a is a Gbag bo, que de ci diu
res ta be le cer o to que de re co lher até que a cri se fos se
su pe ra da. Na oca sião, hou ve sus pe i tas por par te do
Go ver no ivo i ri a no de que ele men tos li ga dos ao par ti do 
RDR, de Ou at ta ra, au xi li a dos por na ci o na is de pa í ses
vi zi nhos, fos sem os res pon sá ve is pelo gol pe mal-su -
ce di do. Insta u rou-se um cli ma de ten são na Côte
d’Ivoire, apro fun da do por ata ques da po pu la ção ivo i ri -
a na a ci da dãos ni ge ri a nos e li be ri a nos, su pos ta men -
te en vol vi dos no frus tra do putsch con tra Gbag bo.

Atu al men te, o país con ti nua pas san do por pe río -
do di fí cil e de li ca do: de seu re fú gio no in te ri or pro fun do
da Côte d’Ivoire, o Ge ne ral Guéi aguar da por uma re -
van che em mo men to opor tu no, con tan do para isso
com o cres cen te des gas te do atu al man da tá rio; na
Fran ça, en con tra-se exi la do o prin ci pal e mais ca ris -
má ti co lí der po lí ti co do país, Alas sa ne Out ta ra, igual -
men te es pe ran do por mo men to pro pí cio para re tor nar.

A ques tão que ora se co lo ca, por tan to, é sa ber
quan to tem po o go ver no de La u rent Gbag bo po de rá
re sis tir sem o fun da men tal apo io ex ter no, já que tan to
a União Eu ro péia quan to os Esta dos Uni dos se mos -
tram re ti cen tes na re to ma da de seus pro gra mas de
aju da fi nan ce i ra à Côte d’Ivoire, sem que an tes seja
con ce di da a nor ma li za ção dos di re i tos po lí ti cos de
Ou at ta ra e ou tros po lí ti cos da opo si ção, im pla ca vel -
men te per se gui dos pelo re gi me.



IV – Eco no mia

Des de a in de pen dên cia e até o iní cio da dé ca da
de 80, a eco no mia ivo i ri a na apre sen tou ex ce len te de -
sem pe nho, com cres ci men to anu al mé dio do PIB de
7,7%. Ten do como base as ex por ta ções de ca cau,
café e ma de i ras tro pi ca is, em con jun to res pon sá ve is
por 30% do PIB, o de sen vol vi men to eco nô mi co do
país re ve lou-se, con tu do, de na tu re za frá gil, pois de -
pen dia in te i ra men te da evo lu ção dos pre ços des sas
com mo di ti es, em que da a par tir do fi nal dos anos 70.

Assim, ao lon go da dé ca da de 80, o país mer gu -
lhou num pe río do de re ces são sem pre ce den tes, com
seus co ro lá ri os de de sem pre go, pa u pe ri za ção e au -
men to do en di vi da men to in ter no e ex ter no. No iní cio da
dé ca da de 90, a ado ção de uma po lí ti ca de aus te ri da de
fis cal, com cor te de des pe sas go ver na men ta is e pri va ti -
za ção do se tor es ta tal, lan çou as ba ses para a re cu pe -
ra ção eco nô mi ca do país. Ao as su mir o po der, o Pre si -
den te Be dié de sen ca de ou in ten so pro gra ma de mar ke -
ting, tan to in ter no como ex ter no, des ti na do a ven der
uma nova ima gem da Côte d’Ivoire, na qual o país era
apre sen ta do como o “Ele fan te da Áfri ca”, em ima gem
em pres ta da aos ti gres asiá ti cos. Nes sa vi são, algo oti -
mis ta, no es pa ço de uma ge ra ção à Côte d’Ivoire es ta ria 
in te gran do o rol das na ções re cém-in dus tri a li za das.

Em de zem bro de 1994, a mo e da ivo i ri a na so -
freu des va lo ri za ção de 100%, o que logo se tra du ziu
em im por tan te es tí mu lo ao se tor ex ter no da eco no -
mia. Con tras tan do com uma re du ção de 1,1% em
1993, e cres ci men to de ape nas 1,5% em 1994, o PIB
re gis trou em 1995, 1996 e 1997, cres ci men to mé dio
anu al de 6,5%, atin gin do a ci fra de US$9,4 bi lhões em 
1998. Além dos pro du tos tra di ci o na is de ex por ta ção,
a Côte d’Ivoire dis põe de im por tan tes re ser vas de pe -
tró leo, es ti ma das em 100 mi lhões de bar ris.

Além de uma con jun tu ra de pre ços fa vo rá ve is
nos mer ca dos in ter na ci o na is de com mo di ti es, o re -
la ti vo su ces so da po lí ti ca eco nô mi ca do go ver no Bé -
dié re no vou a con fi an ça da co mu ni da de in ter na ci o nal
com re la ção à Côte d’Ivoire, com au men to sig ni fi ca ti -
vo do flu xo de aju da fi nan ce i ra ex ter na, que pas sou
de US$750 mi lhões, em 1992, para US$1,6 bi lhões
em 1994. Des de en tão (e até o gol pe mi li tar de de -
zem bro de 1999), o país vi nha re ce ben do uma mé dia
anu al de US$1 bi lhão em aju da ex ter na.

Em maio de 1998, na se qüên cia da as si na tu ra
de um acor do de ajus te es tru tu ral (ESAF) com o FMI,
no mon tan te de US$385 mi lhões, o gru po con sul ti vo
da Côte d’Ivoire, in te gra do por agên ci as mul ti la te ra is
e prin ci pa is pa í ses do a do res, com pro me teu-se a li be -
rar re cur sos adi ci o na is de US$4 bi lhões, des ti na dos

so bre tu do ao com ba te da mi sé ria no país. Na ava li a -
ção de re pre sen tan te do Ban co Mun di al, não obs tan -
te o agra va men to da mi sé ria no país e um cer to des -
con tro le go ver na men tal em ma té ria de gas tos pú bli -
cos, a eco no mia ivo i ri a na atra ves sa va pe río do dos
mais fa vo rá ve is.

A taxa de in fla ção anu al man tém-se es tá vel,
pas san do de 14% em 1995, para 3% em 1996, 4%
em 1997, 4,7% em 1998, 0,8% em 1999 e 2,5% em
2000. A dí vi da ex ter na, da or dem de US$16 bi lhões,
até pas sa do re cen te não cons ti tu ía pro ble ma sé rio,
na me di da em que a Côte d’Ivoire vi nha ob ten do ter -
mos de pa ga men to bas tan te fa vo rá ve is. Em abril de
1998, por oca sião de ne go ci a ções no âm bi to do Clu -
be de Pa ris, fo ram re es ca lo na dos US$1,4 bi lhão, re la -
ti vos ao ser vi ço da dí vi da no pe río do de 1998/2001.
Além dis so, as ins ti tu i ções de cré di to mul ti la te ra is têm 
dis pen sa do tra ta men to pre fe ren ci al ao país, con si de -
ra do como um HIPC (Highly Indeb ted Poor Country).

Um dos prin ci pa is han di caps da Côte d’Ivoire no 
que diz res pe i to às suas pre ten sões de trans for -
mar-se em um “ti gre” afri ca no é o au men to da po bre -
za no país em re la ção à sua po ten ci a li da de eco nô mi -
ca. Se gun do re la tó rio do Ban co Mun di al, um ter ço da
po pu la ção do país dis põe de re cur sos aba i xo do mí ni -
mo in dis pen sá vel para sua so bre vi vên cia (20% em si -
tu a ção de ex tre ma po bre za e 10% em es ta do de mi -
sé ria ab so lu ta). Tal si tu a ção se agra va nos cen tros ur -
ba nos e traz con se qüên ci as ex tre ma men te ne fas tas
aos se to res de sa ú de (alta mor ta li da de in fan til e des -
nu tri ção) e edu ca ção (ín di ce de anal fa be tis mo de
50%), além de pro vo car o au men to da cri mi na li da de.

Com re la ção ao co mér cio ex te ri or, ao lon go dos
úl ti mos cin co anos a ba lan ça co mer ci al ivo i ri a na tem
apre sen ta do su pe rá vit. Em 2000, o vo lu me de tro cas
em am bos os sen ti dos atin giu a ci fra de US$6,234 bi -
lhões, com ex por ta ções de US$3,783 bi lhões e im -
por ta ções de US$2,451 bi lhões. A pa u ta de ex por ta -
ções, com res pec ti vos per cen tu a is so bre o to tal, con -
sis te de: ca cau (37,2%), pe tró leo (9%), café (9,2%) e
ma de i ras tro pi ca is (7%). Os prin ci pa is des ti nos des -
sas ex por ta ções são a Ale ma nha (19%), Fran ça
(14%), Ho lan da (14%) e Itá lia (5%). Da pa u ta de im -
por ta ções cons tam in su mos in dus tri a is (30%), bens
de con su mo (26%), bens de ca pi tal (24%) e com bus -
tí ve is (18%), pro ve ni en tes da Fran ça (24%), Ni gé ria
(18%), EUA (6%) e Ale ma nha (6%).

V – Po lí ti ca Exter na

Logo após a in de pen dên cia, a Côte d’Ivoire, en fa -
ti zou o aden sa men to de suas re la ções com os pa í ses
oci den ta is, sen do Pa ris seu in ter lo cu tor pri vi le gi a do.



Per ma ne cen do, por as sim di zer, sob o man to pro te tor
da ex-me tró po le, que ain da hoje man tém cer ca de 1000 
sol da dos nas ime di a ções de Abid jan, a Côte d’Ivoire
sem pre ali nhou-se com as po si ções fran ce sas com re -
la ção ao con ti nen te afri ca no. Efe ti va men te, a Fran ça é o 
ma i or do a dor de aju da fi nan ce i ra à Côte d’Ivoire (mé dia
anu al de US$500 mi lhões em aju da bi la te ral), além de
ser o prin ci pal for ne ce dor co mer ci al do país.

Con di ci o na da pe los in te res ses eco nô mi cos do
país, a po lí ti ca ex ter na ivo i ri a na vem de sen vol ven do no -
vas par ce ri as in ter na ci o na is, so bre tu do com os EUA,
Ca na dá, Áfri ca do Sul, Eu ro pa Oci den tal e Chi na.

Empre sas des ses pa í ses têm au men ta do sua
pre sen ça na Côte d’Ivoire, atu an do nos se to res de
agri bu si ness (as nor te-ame ri ca nas Car gill e Chi qui ta
Ba na nas), co mu ni ca ções (Fran ce Te le com), ener gia
(Shell, Elf-Acqui ta i ne) e mi ne ra ção (a ca na den se Fal -
con brid ge).

Em sua po lí ti ca de aber tu ra, a Côte d’Ivoire atu -
al men te in te gra cer ca de uma cen te na de or ga nis mos 
in ter na ci o na is. Em Abid jan, en con tram-se re pre sen -
ta dos oi ten ta pa í ses e or ga nis mos in ter na ci o na is,
além do Ban co Mun di al, da FAO e do PNUD, que
man têm na que la ci da de seus es cri tó ri os de re pre sen -
ta ção para a Áfri ca Oci den tal. Na con di ção de ma i or
pro du tor mun di al de ca cau, a Côte d’Ivoire é mem bro
ati vo da Oi ca cau, ten do se di a do, em ju nho de 1998, a
”58a Ses são do Con se lho“ da en ti da de.

No âm bi to re gi o nal, o país con tri bu iu de ma ne i ra 
po si ti va para a so lu ção de con fli tos in ter nos em Ango -
la, Cha de e Li bé ria. Com re la ção ao pri me i ro, a di plo -
ma cia ivo i ri a na se di ou, em 1993, as ne go ci a ções de
paz en tre o MPLA e a Uni ta. No que se re fe re ao Cha -
de, du ran te o pe río do da guer ra ci vil e en fren ta men -
tos com a Lí bia, Abid jan nun ca de i xou de dar apo io
aos es for ços da  OUA e do Co mi tê Ad-Hoc en car re -
ga do de en con trar uma so lu ção pa cí fi ca para aque le
con fli to. Du ran te a guer ra ci vil na Li bé ria, os qua tro
acor dos de Ya mous souk ro tes te mu nham os es for ços
e ini ci a ti vas de paz le va dos a cabo pela Côte d’Ivoire
que, con tu do, não con tri bu iu com tro pas para a for ça
de paz da Eco mog. No auge da guer ra ci vil li be ri a na,
o país abri gou cer ca de 350 mil re fu gi a dos.

Mais re cen te men te, o en tão Chan ce ler Ama ra
Essy de sem pe nhou pa pel dos mais cons tru ti vos na
so lu ção da cri se na Gu i né-Bis sau, en co ra jan do a atu -
a ção do gru po me di a dor CEDEAO-CPLP. Fi gu ra das
mais res pe i ta das no ce ná rio in ter na ci o nal, o Emba i -
xa dor Ama ra Essy foi ele i to, no dia 10 de ju lho, para o
car go de Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção da Uni da -
de Afri ca na - OUA, de ven do pre si dir o pro ces so de

tran si ção de doze me ses en tre esse or ga nis mo e a
União Afri ca na, nova en ti da de que subs ti tu i rá a OUA.

Além do pa pel me di a dor nos con fli tos re gi o na is,
a Chan ce la ria ivo i ri a na tem sido mu i to atu an te na ar ti -
cu la ção da in te gra ção eco nô mi ca re gi o nal, so bre tu do 
no âm bi to da UEMOA1. No pla no bi la te ral, por oca sião 
de vi si ta ofi ci al do Pre si den te de Gana, Jerry Raw -
lings, a Abid jan, em 1997, fo ram as si na dos uma sé rie
de acor dos de co o pe ra ção nos se to res co mer ci al, mi -
li tar, po li ci al e adu a ne i ro. No mes mo ano, o Pre si den -
te Be dié efe tu ou vi si ta à Gu i né-Co nakry, ten do as si -
na do acor dos co mer ci a is e de co o pe ra ção nos se to -
res da pes ca, mi ne ra ção, agri cul tu ra e in ves ti men tos.

No to can te à po lí ti ca co mer ci al, cum pre des ta car
o re cen te su ces so da di plo ma cia ivo i ri a na, em ou tu bro
de 1997, na re u nião do Par la men to eu ro peu des ti na da
a tra tar da ques tão da subs ti tu i ção da man te i ga de ca -
cau por ou tras gor du ras ve ge ta is na com po si ção do
cho co la te. Na oca sião, a de le ga ção ivo i ri a na, por ta-voz
dos de ma is pro du to res, ob te ve a re je i ção da me di da
que con si de ra va tal pro du to, ma nu fa tu ra do com ou tras
gor du ras ve ge ta is, como sen do “cho co la te”.

Em con clu são, ape sar da fi de li da de ivo i ri a na à
Fran ça, a di plo ma cia da Côte d’Ivoire ten de rá a pri vi -
le gi ar, cada vez mais, ques tões di re ta men te li ga das a
seus in te res ses ime di a tos, tan to na es fe ra eco nô mi ca 
como tam bém em ques tões li ga das à se gu ran ça e à
es ta bi li da de re gi o nal.

VI – Re la ções com o Bra sil 
O Bra sil re co nhe ceu a in de pen dên cia da Côte

d’Ivoire em 13 de agos to de 1960, es ta be le cen do
Emba i xa da em Abid jan em abril de 1969. Em mar ço
de 1971, a Côte d’Ivoire abriu Emba i xa da re si den te
em Bra sí lia. Re fle xo da cri se eco nô mi ca que se aba -
teu so bre aque le país, a par tir de me a dos da dé ca da
de 80, ca be ria re gis trar a sus pen são, a par tir de 1987, 
dos vôos se ma na is que a Va rig man ti nha en tre o Rio
de Ja ne i ro e Abid jan, bem como o fe cha men to dos
es cri tó ri os de em pre sas bra si le i ras atu an tes na Côte
d’Ivoire, como a Co tia e o Gru po Pão de Açú car. Além
dis so, a Agên cia do Ban co do Bra sil em Abid jan foi
trans for ma da em Escri tó rio de Re pre sen ta ção. A cri -
se eco nô mi ca, e so bre tu do a des va lo ri za ção cam bi al
de 1994, tam bém teve efe i tos ne ga ti vos so bre a co o -
pe ra ção cul tu ral en tre os dois pa í ses.

1Uni on Eco no mi que et Mo ne ta i re Ou est-Afri ca i ne (UEMOA), for -
ma da pela Côte d’Ivoire, Be nin, Ni ger, Bur ki na Faso, Mali, Se ne -
gal e Togo, ten do por ob je ti vos a eli mi na ção pro gres si va de to das
as bar re i ras à cir cu la ção de pes so as e mer ca do ri as en tre os
mem bros, me di an te a uni fi ca ção das re gras fi nan ce i ras, con tá be -
is e ju rí di cas bem como a eli mi na ção das bar re i ras às trans fe rên -
ci as de bens e dos con tro les de en tra das e sa í da nas fron te i ras.



VI-a) Vi si tas bi la te ra is:
O re la ci o na men to bi la te ral tem sido re la ti va -

men te den so, com vi si tas à Abid jan dos Chan ce le res
Mano Gib son Bar bo za, em ou tu bro de 1972, Antô nio
Fran cis co Aze re do da Sil ve i ra, em ju nho de 1975, e
Ra mi ro Sa ra i va Gu er re i ro, em mar ço de 1983. Pela
par te ivo i ri a na, vi si ta ram o Bra sil os Mi nis tros dos Ne -
gó ci os Estran ge i ros, Arse ne Assoua Usher, em no -
vem bro de 1973, e Si me on Ake, em maio de 1987.

Mais re cen te men te, cum pre re gis trar as vi si tas ao
Bra sil das se guin tes au to ri da des ivo i ri a nas: Mi nis tro de
Esta do do Ensi no Téc ni co e da For ma ção Pro fis si o nal,
Se nhor Ko me na Rol land Zap ka, em maio de 1997, com 
o ob je ti vo de co nhe cer o mo de lo bra si le i ro de for ma ção
pro fis si o nal na área de en si no téc ni co; Alto Co mis sá rio
do De sen vol vi men to Inte gra do da Re gião Oes te da
Côte d’Ivoire, Se nhor Tche re Seka, em no vem bro de
1997, com a fi na li da de de co nhe cer a ex pe riên cia bra si -
le i ra nas áre as de mi ne ra ção, de sen vol vi men to ru ral,
cri a ção de gado, ha bi ta ções po pu la res e pla ne ja men to
ur ba no e agrí co la em re giões semi-mon ta nho sas.

VI-b) Can di da tu ras:
Nota-se ma i or ati vi da de nas re la ções di plo má ti -

cas mul ti la te ra is. De modo ge ral, a Chan ce la ria ivo i ri -
a na aco lhe fa vo ra vel men te as can di da tu ras bra si le i -
ras nos di ver sos or ga nis mos in ter na ci o na is, ten do
em pres ta do va li o so apo io às ele i ções do Emba i xa dor
José Ma u rí cio Bus ta ni para a Di re to ria-Ge ral do Co -
mi tê de Con tro le de Armas Qu í mi cas e do Pro fes sor
Edu ar do Por te la para a Pre si dên cia da 29ª Ses são da 
Con fe rên cia Ge ral da Unes co. No âm bi to da
OICACAU, Bra sil e Côte d’Ivoire man têm re la ci o na -
men to pro fí cuo, não obs tan te às ve zes de fen de rem
po si ções di ver gen tes no âm bi to da or ga ni za ção.2

VI-c) Co mis são Mis ta:
Até a pre sen te data, fo ram re a li za das qua tro re u -

niões da Co mis são Mis ta Bra sil-Côte d’Ivoire, ten do a
úl ti ma de las ocor ri do em Bra sí lia, em maio de 1987,
oca sião em que o Mi nis tro Si me on Ake che fi ou a de le -
ga ção ivo i ni a na. Fo ram iden ti fi ca dos vá ri os pos sí ve is
pro je tos de co o pe ra ção, nas áre as de re flo res ta men to, 
tec no lo gia de açú car e do ál co ol, apro ve i ta men to do
coco e den dê, pro du ção de ce lu lo se e se tor de ener gia
elé tri ca. Tais pro je tos, con tu do, não ti ve ram evo lu ção.

2O atu al Acor do Inter na ci o nal do Ca cau, de 1993, ex pi ra em se -
tem bro de 1999. Na úl ti ma re u nião da OICACAU, em ju nho de
1998, de ci diu-se pela cri a ção de um gru po de tra ba lho para dis -
cu tir o fu tu ro do AlCa cau-93. As op ções na mesa eram a ex tin -
ção, re ne go ci a ção ou sim ples ex ten são do re fe ri do acor do.
Optou-se pela pror ro ga ção do atu al ins tru men to ano 2000. Qu an -
to à ne go ci a ção de um novo acor do, um gru po de pa í ses, li de ra -
dos pela Cotê d’Ivoire, de fen de a pror ro ga ção sim ples do AlCa -
cau-93, en quan to que um se gun do gru po, in clu in do Bra sil, Ca me -
roun e Equa dor, fa vo re ce a pror ro ga ção par ci al do acor do sem in -
clu são de cláu su las eco nô mi cas.

VI-d) Co o pe ra do Téc ni ca:
Não há, no mo men to, re gis tro de ati vi da des na

área de co o pe ra ção téc ni ca. A cri se eco nô mi ca ivo i ri a -
na, so bre tu do a des va lo ri za ção cam bi al de 1994, teve
efe i tos ne ga ti vos so bre a co o pe ra ção cul tu ral en tre os
dois pa í ses, na me di da em que os can di da tos ivo i ri a -
nos ao Pro gra ma de Estu dan te Con vê nio (PEC) pas -
sa ram a não ter con di ções fi nan ce i ras de ar car com os
cus tos de um pro gra ma de es tu dos no Bra sil.

VI-e) Dí vi da Exter na:
Até ju nho de 1998, a dí vi da da Côte d’Ivoire com 

o Bra sil, no âm bi to do Clu be de Pa ris, era de US$27,7
mi lhões, re la ti vos a fi nan ci a men tos do PROEX. De le -
ga ção ivo i ri a na veio ao Bra sil, em se tem bro de 1998,
para nova ne go ci a ção so bre os ter mos de pa ga men to 
da Agre ed Mi nu te as si na da em 24 de abril de 1998,
ten do sido aven ta da a pos si bi li da de de se efe tu ar um
”lo cal cur rency debt swap“, i.e., tro ca da dí vi da ivo i ni a -
na por pa péis da dí vi da bra si le i ra.

VI-f) O Inter câm bio Co mer ci al:
O in ter câm bio co mer ci al en tre os dois pa í ses é

re la ti va men te den so, apre sen tan do dé fi cit con tra o
Bra sil:

VI-g) Qu a dro Ju rí di co bi la te ral:
O qua dro ju rí di co bi la te ral, cuja atu a li za ção de -

ve rá opor tu na men te ser ob je to de aná li se pe las duas
Chan ce la ri as, com pre en de os se guin tes acor dos e
de cla ra ções con jun tas, emi ti das por oca sião de re u -
niões da Co mis são Mis ta:



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

PARECERES

PARECER Nº 758, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 69 de
2000 nº 3.773/97, na casa de ori gem, que
acres cen ta pa rá gra fo ao art. 20 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, que dis põe
so bre o Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orne las

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 69, de 2000 (PLC 
69/00), de au to ria dos De pu ta dos Wal ter Pi nhe i ro, Lu -
ci a no Zica, Mi guel Ros se to e Fer nan do Fer ro, foi ana -
li sa do e apro va do pela Co mis são de Tra ba lho, de
Admi nis tra ção e Ser vi ço Pú bli co, com re la tó rio do De -
pu ta do Pa u lo Ro cha, e pela Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção, cujo re la tor foi o De pu ta -
do Edu ar do Paes.

Se guin do o de vi do pro ces so le gis la ti vo, o pro je -
to foi re me ti do para po si ci o na men to des ta Casa em
25 de ou tu bro de 2000, ca ben do à Co mis são de
Assun tos So ci a is ana li sar a ma té ria.

A pro po si ção em foco abre a pos si bi li da de de
que os re cur sos do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço – FGTS se jam uti li za dos para com ple men tar
o pa ga men to de mo ra dia pró pria ad qui ri da por in ter -
mé dio de fi nan ci a men to con ce di do por en ti da de fe -
cha da de pre vi dên cia com ple men tar, in de pen den te -
men te do imó vel ser fi nan ciá vel nas con di ções vi gen -
tes para o Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção – SFH.

No pra zo re gu la men tar, não fo ram ofe re ci das
emen das ao pro je to.

II – Aná li se da Pro po si ção

No que con cer ne à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci -
da de e téc ni ca le gis la ti va, nada há a opor.

Com re la ção ao mé ri to, tam bém não há obs tá -
cu lo à apro va ção. Pelo con trá rio, ape nas van ta gens
po dem ser vis lum bra das.

Atu al men te, ape nas fi nan ci a men tos ha bi ta ci o -
na is con ce di dos no âm bi to do SFH ou ope ra ções fi -
nan ciá ve is nas con di ções vi gen tes para esse sis te ma 
po dem ser ob je to de uti li za ção de re cur sos do FGTS.

Com isso, mi lha res de tra ba lha do res ha bi li ta dos 
a ad qui rir mo ra dia em ou tras con di ções não têm

aces so aos re cur sos acu mu la dos em suas con tas
vin cu la das, den tre eles aque les par ti ci pan tes de fun -
dos de pen são.

A pro pos ta de per mi tir que es ses úl ti mos pos -
sam fa zer uso dos re cur sos, além de jus ta, não ten de -
ria a des ca pi ta li zar o Fun do de Ga ran tia, na me di da
em que re pre sen tam ape nas par ce la dos tra ba lha do -
res hoje ex clu í dos de tal aces so.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção to tal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 69, de 2000.

Assi na ram o Pa re cer, na Re u nião do dia 15 de
agos to de 2001, os (as) Se nho res (as) Se na do res
(as): – Ro meu Tuma, Pre si den te –  Wal deck Orne -
las, Re la tor – Ma ri na Sil va – Ju vên cio da Fon se ca – 
La u ro Cam pos – Se bas tião Ro cha – Emí lia Fer -
nan des – Mo re i ra Men des – Ge ral do Althoff – Gil -
vam Bor ges – Osmar Dias – Ma ria do Car mo Alves 
– Na bor Jú ni or – Lú cio Alcân ta ra – Luiz Pon tes –
Lind berg Cury.

PARECER Nº 759, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 3, de
2001 (nº  558/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria A Voz de Qu is -
sa mã a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Qu is sa mã,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos

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 3, de 2001 (nº 558, de 2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria A Voz de Qu is sa mã
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Qu is sa mã, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 118, de
2000, 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 221,
de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria A Voz de Qu is sa mã:
Pre si den te – Mar ce lo Sil va Bra ga
Vice-Pre si den te – Mar li de Alme i da Ma nhães
Se cre tá ria – Sel ma de Bar ros Alme i da
Te sou re i ro – Edson Mou ra dos San tos
Di re tor Admi nis tra ti vo,
Fi nan ce i ro e Ope ra ci o nal – Luiz Car los de Alme i da                                

 Ma nhães

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Jú lio Se meg hi ni.

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

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 n º 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 pe1a 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 3, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria A Voz
de Qu is sa mã  aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e 
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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, 7 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Nilo Te i xe i ra Cam pos,
Re la tor – Ma ria do Car mo Alves – Hugo Na po leão – 
Ro me ro Jucá – Ju vên cio da Fon se ca – Mar lu ce
Pin to – Pe dro Ubi ra ja ra – Ro meu Tuma – Emí lia
Fer nan des – Ney Su as su na – Ca sil do Mal da ner –
Ge ral do Cân di do – Álva ro Dias – Luiz Pon tes –
Osmar Dias – Ge ral do Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 760, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 15, de
2001 (nº 547/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res
do Ba ir ro Cen tro a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Gi rau do Pon ci a no, Esta do de Ala go as.
Re la tor: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves



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 15, de 2001 (nº 547, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do -
res do Ba ir ro Cen tro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Gi rau do Pon ci a no,
Esta do de Ala go as.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.997,
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 196,
de 26 de no vem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria dos Mo ra do res do Ba ir ro Cen tro:

• Pre si den te – Da vid Alves de Me ne zes

• Vice-Pre si den te – Au gus to Vi cen te de Lima
• Se cre tá rio – José Alves de Me ne zes
• 2º Se cre tá rio – José Ilson Bóia
• Te sou re i ro – Ma no el Alves de Me ne zes
• 2º Te sou re i ro – Da mião da Sil va Melo

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 Mar ce lo Bar bi -
e ri, 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.

II – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 15, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos
Mo ra do res do Ba ir ro Cen tro aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri -
za ção, 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, 7 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma ria do Car mo
Alves, Re la tor – Ju vên cio da Fon se ca – Pe dro
Ubi ra ja ra – Mar lu ce Pin to – Nilo Te i xe i ra Cam pos 
– Luiz Pon tes – Ge ral do Althoff – Edu ar do Su -
plicy – Ro meu Tuma – Osmar Dias – Álva ro Dias
– Ge ral do Cân di do – Emí lia Fer nan des – Ger son
Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

............................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 761, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 23, de
2001 (nº 566/2000 na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Só cio-Cultural
Her mes Fon tes a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bo -
quim, Esta do de Ser gi pe.
Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

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 23, de 2001 (nº 566, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Só -
cio-Cultural Her mes Fon tes a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bo quim, Esta do
de Ser gi pe.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 143, de
2000, 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 8, de
10 de ja ne i ro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Só cio-Cultural Her mes Fon tes:

Pre si den te – José Hé lio de Oli ve i ra
Te sou re i ro – Ge ral do Me ne zes dos San tos
Se cre tá rio-Ge ral – Va nil ton Alves dos San tos

O re fe ri do 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 Mag no Mal ta, 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.

II – Ana li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº

 
23, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria Só cio-Cultural Her mes Fon tes aten deu a to dos os
re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri -
za ção, 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, 7-8-01. – Pre si den te: Ri car -
do San tos, – Re la tor: Ma ria do Car mo Alves, – Ju -
vên cio da Fon se ca – Pe dro Ubi ra ja ra – Mar lu ce
Pin to– Nilo Te i xe i ra Cam pos – Luiz Pon tes – Ge -
ral do Althoff – Ger son Ca ma ta – Álva ro Dias –
Emi lia Fer nan des – Ge ral do Can di do – Edu ar do
Su plicy – Osmar Dias – Ro meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRASIL1988

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



SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 762, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 33, de
2001 (nº 574/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a 
per mis são da Rá dio Ita pe ma FM de Flo ri -
a nó po lis 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 Flo ri a nó po lis, Esta -
do de San ta

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 33, de 2001 (nº 574, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato

que re no va a per mis são da Rá dio Ita pe ma FM de Flo -
ri a nó po lis  Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Flo ri a nó po lis, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 248, de
2000, 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 167,
de 18 de ou tu bro de 1999, que re no va a per mis 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 33, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Ita pe ma FM de
Flo ri a nó po lis 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 per -
mis 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 33. de 2001, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 167, de 18 de ou tu bro
de 1999, que re no va por dez anos, a par tir
de 29 de se tem bro de 1995, a per mis são da 
Rá dio Ita pe ma FM de Flo ri a nó po lis Ltda.,
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Diá rio da Ma -
nhã 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 Flo ri a nó po lis, Esta do de San ta Ca -
ta ri na.

Sala da Co mis são, 7 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re -
la tor (ad hoc) – Ma ria do Car mo Alves – Nilo Te i xe i -
ra Cam pos – Pe dro Ubi ra ja ra – Osmar Dias – Ney
Su as su na – Ro me ro Jucá – Mar lu ce Pin to – Ju -
vên cio da Fon se ca – Ge ral do Cân di do (Absten ção)
– Luiz Pon tes – Álva ro Dias – Emí lia Fer nan des –
Ge ral do Althoff.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

....................................................................................
SEÇÃO II

Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII _ apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 763, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 42, de
2001 (nº 592, 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Co mu ni da de Ami ga de Rndi o di fu são Flo -
râ nia Car flor a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Flo râ -
nia, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

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 42, de 2001 (nº 592, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Co mu ni da de Ami ga de Ra di o di fu são
Flo râ nia Car flor a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Flo râ nia, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.144,
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 104,
de 30 de ju lho de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Co mu ni da de Ami ga
de Ra di o di fu são Flo râ nia Car flor:

• Pre si des con te – José Dan tas Cor tez
• Vi ce-Presidente – José Ri ba mar Ta va res de Me de i ros
• Te sou re irO – Fran ci Ca nin dé da Sil va
• Se cre tá ria – Ma ria de Fá ti ma Be zer ra

O re fe ri do 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 Agnal do Mu niz, 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.

II – Aná li se

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.



III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 42, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Co mu ni da de Ami ga de
Ra di o di fu são Flo râ nia Car flor aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za -
ção, 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, 7de agos to de 2001.  – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor
– Nilo Te i xel ra Cam pos – Mar lu ce Pin to – Ju vên cio 
da Fon se ca – Ma ria do Car mo Alves – Pe dro Ubi -
ra ja ra – Ro meu Tuma – Luiz Pon tes – Ger son Ca -
ma ta – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Althoff – Edu -
ar do Su plicy – Osmar Dias – Emi lia Fer nan des –
Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 764, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 81, de
2001 (nº 630/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção a Ser vi ço da Espe ran ça a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Indi a na, Esta do de São 
Pa u lo.
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

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 81, de 2001 (nº 630, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção a Ser vi ço da Espe ran ça a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Indi a na, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 590, de
2000, 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 86, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção a Ser vi ço
da Espe ran ça:
• Pre si den te – José Ma u rí cio da Sil va Neto
• Vice-Pre si den te – Cláu dio Ma ri a no
• 1º Se cre tá rio – Edil son Cla u di no
• 2º Se cre tá rio – Fran cis co Stu a ni Neto

• 1º Te sou re i ro – Ma u ro Mor ce li
• 2º Te sou re i ra – Ida Ma ria Khun Fa ci o li
• Di re tor Ecle siás ti co – Pe. Ma u ro La ér cio Ma gro



• Di re tor de Espor tes – Ti a go Gi me nes Stu a ni
• Di re tor de Co mu ni ca ção – Jor ge Luiz Ro dri gues
                                             Mar tins

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Car los Mar ti -
nez.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha  o PDS nº 81, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção a Ser vi ço da Espe -
ran ça aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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, 7-8-01. – Pre si den te Ri car -
do San tos, Re la tor Ro meu Tuma – Ma ria do Car mo
Alves – Hugo Na po leão – Emí lia Fer nan des – Ro -
me ro Jucá – Ca sil do Mal da ner – José Fo ga ça _
Pe dro Ubi ra ja ra _ Nilo Te i xe i ra Cam pos _ Mar lu ce
Pin to _ Ney Su as su na _ Ge ral do Can di do _ Osmar 
Dias _ Luiz Pon tes - Ge ral do Althoff - Álva ro Dias

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 1988

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
................................... .................................................

PARECER Nº 765, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 95, de
2001 (nº 660/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tral de Ara -
ra qua ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ara ra qua -
ra, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

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 95, de 2001 (nº 660, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato



que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tral de
Ara ra qua ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ara ra qua ra, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 619, de
2000, 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 88, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Cen tral de Ara ra qua ra:
• Pre si den te – Ivan Ro ber to Da me to Pe ro ni
• Se cre tá rio Ge ral - Da ni el do Car mo

• 1º Se cre tá rio – Mar ce lo Au gus to Pi res
• 2º Se cre tá rio – Mar ce lo Cas se mi ro
• 1ª Te sou re i ra – Ma ria Eli za beth de Sou za Assis
• 2ª Te sou re i ra – Pa u la Don ni ni Man ci ni
• Di re tor de Espor tes - Má rio Sér gio Pe dro lon go

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Au gus to Fran co.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 95, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tral
de Ara ra qua ra aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos
e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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, 7 de agos to de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Ma -
ria do Car mo Alves – Hugo Na po leão – Emí lia Fer -
nan des – Ro me ro Jucá – Ca sil do Mal da ner – Ney
Su as su na – Pe dro Ubi ra ja ra – Mar lu ce Pin to – Nilo
Te i xe i ra Cam pos – Álva ro Dias – Ge ral do Cân di do
– Osmar Dias – Ge ral do Althoff – Luiz Pon tes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:

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

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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 re no va ção 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.
.......................................... ..........................................

PARECER Nº 766, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro le to de De cre to Le gis la ti vo nº 100, de
2001 (nº 723/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
AMOCENTRO – Asso ci a ção de Mo ra do -
res do Cen tro da Ci da de de Pom bal a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Pom bal, Esta do da Pa -
ra í ba.

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

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 100, de 2001 (nº 723, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a AMOCENTRO _ Asso ci a ção de Mo ra -
do res do Cen tro da Ci da de de Pom bal a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pom -
bal, Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 983, de
2000, 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 213,
de 31 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da AMOCENTRO _
Asso ci a ção de Mo ra do res do Cen tro da Ci da de de
Pom bal:

• Pre si den te – Ber trand de Assis Cha ves
• Vice-Pre si den te – Ma ria do So cor ro Fer re i ra
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• 1ª Se cre tá ria – Lu ci la Car va lho No gue i ra de

Qu e i ro ga
• 2ª Se cre tá ria – Mona Lisa Bar bo sa de Sá Le i -

te

• 1ª Te sou re i ra – Na i re de Sou sa Assis
• 2º Te sou re i ro – Admil son Le i te de Alme i da Jú -

ni or
O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Gil ber to Kas sab.

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

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 100, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a AMOCENTRO _ Asso ci a ção de
Mo ra do res do Cen tro da Ci da de de Pom bal aten deu a 
to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se
à au to ri za ção, 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, 7 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor
– Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mar lu ce Pin to – Ju vên cio 
da Fon se ca – Ma ria do Car mo Alves – Pe dro Ubi -
ra ja ra  – Luiz Pon tes – Ge ral do Althoff – Emí lia
Fer nan des – Ge ral do Cân di do – Álva ro Dias –
Osmar Dias – Ger son Ca ma ta – Ro meu Tuma –
Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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



SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
XII _ apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 767, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 101, de
2001 (nº 684/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria 
São Mi guel a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ta va res,
Esta do da Pa ra í ba.
Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

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 101, de 2001 (nº 684, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni -

tá ria São Mi guel a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ta va res, Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.160,
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 94, de
30 de ju lho de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria São Mi guel:

• Pre si den te – Ma ria José da Sil va Melo
• Vice-Pre si den te – Hi lá rio Ri be i ro de Sou sa

• Pri me i ra Se cre tá ria – Ho sa ne te Este vam da Sil va
• Se gun da Se cre tá ria – Ma ria So lan ge Ca su sa
• Te sou re i ro – Pa u lo Le i te Fer re i ra

O re fe ri do 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 José Pri an te, 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.

II – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 101, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te -
ri za do que a en ti da de Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria São Mi guel aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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, 7 de agos to de 2001. – Ri car do 
San tos, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor – Nilo Te i -
xe i ra Cam pos – Pe dro Ubi ra ja ra – Mar lu ce Pin to –
Ma ria do Car mo Alves – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz
Pon tes – Ge ral do Althoff –  Ger son Ca ma ta – Edu ar -
do Su plicy – Ro meu Tuma – Osmar Dias – Álva ro
Dias – Ge ral do Cân di do – Emi lia Fer nan des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII _ apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
................. ...................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 768, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 102, de
2001 (nº 690/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Rá dio Co mu ni tá ria Ara çá FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Mari, Esta do da Pa ra í ba.
Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

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 102, de 2001 (nº 690, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Rá dio Co mu ni tá ria Ara çá FM a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mari, Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 568, de
2000, 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 99, de
22 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Rá dio Co mu ni tá ria
Ara çá FM:
• Pre si den te – Fá bio Mo zar Mo ri nho da Cos ta

• Vice-Pre si den te – João Ba tis ta Fi lho

• Pri me i ro Se cre tá rio – João Ba tis ta Alves da Sil va
• Se gun do Se cre tá rio – Wag ner Oli ve i ra Ri be i ro
• Pri me i ro Te sou re i ro – Ri car do Alves dos San tos
• Se gun do Te sou re i ro – João Antô nio da Sil va
• Di re tor de Ope ra ções – Edi le i de Xa vi er de Oli ve i ra
• Vice-Di re tor de Ope ra ções – Ma no el Fer na des
                                                 da Sil va
•Di re tor de Co mu ni ca ção So ci al – Se ve ri no Ra mos
                                                        do Nas ci men to

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da 



Câ ma ra dos Deputa dos, que se guiu o pa re cer fa vo -
rá vel de seu re la tor, De pu ta do Vic Pi res Fran co.

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

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.

III –  Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 102, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Rá dio Co mu ni tá ria Ara çá FM
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela re no 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, 7 de agos to de 2001 –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor
– Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mar lu ce Pin to – Ju vên cio 
da Fon se ca – Ma ria do Car mo Alves – Pe dro Ubi -
ra ja ra – Alva ro Dias – Ger son Ca ma ta – Luiz Pon -
tes – Osmar Dias – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Emi lia Fer nan des – Ro meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. Ë da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:
..................................................... .........................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi -
são;
..................................................... .........................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

..................................................... .........................
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 re no va ção 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.
............... .....................................................................

PARECER Nº 769, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 116, de
2001 (nº  533/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são da Rá dio Atlân ti da FM de Por -
to Ale gre 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 Por to Ale gre, Esta do 
do Rio Gran de do Sul. 
Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

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 116, de 2001 (nº 533, de 
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são da Rá dio Atlân ti da FM de
Por to Ale gre Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di -



fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 677, 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 43, de
13 de abril de 1999, que re no va a per mis 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 Atlân ti da FM de Por to Ale gre Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de
Par ti ci pa ção

• Ione Pa che co Si rotsky 104.000

• Jay me Si rotsky 78.000

• Fer nan do Ernes to de Sou za Cor rêa 18.000

To tal de Co tas 200.000

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Ro cha.

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.

No ta-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa nos
au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do pela
en ti da de Rede Ga ú cha-Zero Hora de Co mu ni ca ções
Ltda., ra zão por que se pro põe o re gis tro da mu dan ça
de seu nome, por meio de emen da de re da ção ao art.
1º do PDS em aná li se.

II – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 116, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Atlân ti da FM de
Por to Ale gre 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 per -
mis 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 116, de 2001, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria no 43, de 13 de abril de
1999, que re no va por dez anos, a par tir de
19 de mar ço de 1995, a per mis são da Rá dio 
Atlân ti da FM de Por to Ale gre Ltda., ou tor ga -
da ori gi na ri a men te à Rede Ga ú cha-Zero
Hora de Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, 7 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor  –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mar lu ce Pin to – Ju vên cio
da Fon se ca – Ma ria do Car mo Alves – Pe dro Ubi -
ra ja ra – Ro me ro Jucá – Ca sil do Mal da ner – Ney
Su as su na – Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Álva ro
Dias – Emí lia Fer nan des – Osmar Dias – Luiz Pon -
tes – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) – Ger son Ca ma -
ta – Ge ral do Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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



SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. Ë da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII _ apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 770, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 117, de
2001 (nº 2000, 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 Pro gres so de Ijuí 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 Ijuí,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

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 117, de 2001 (nº 589, de 2000, 
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 Pro gres so de Ijuí 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 Ijuí, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 241, de
1997, 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 14 de
fe ve re i ro de 1997, 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.

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, se guin do o pa re cer fa vo -
rá vel de seu re la tor, De pu ta do Leo Alcân ta ra.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 117, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Pro gres so de Ijuí
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, 7 de agos to de 2001. _ Pre si -
den te, Ri car do San tos – Re la tor, José Fo ga ça – Nilo



Te i xe i ra Cam pos – Mar lu ce Pin to – Ju vên cio da
Fon se ca – Ma ria do Car mo Alves – Pe dro Ubi ra ja ra
– Hugo Na po leão – Ro meu Tuma – Ro me ro Jucá –
Ney Su as su na – Ca sil do Mal da ner – Ge ral do Cân -
di do (abs ten ção) – Álva ro Dias – Emi lia Fer nan des – 
Luiz Pon tes – Osmar Dias – Ge ral do Althoff – Edu -
ar do Su plicy (abs ten ção) – Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
................................... .................................................

PARECER Nº 771, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 122, de
2001 (nº 649/2000, 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 Atlân ti da
FM de Pe lo tas 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 Pe lo tas, Esta do
do Rio Gran de do Sul.
Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

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 122, de 2001 (nº 649, de 
2000, 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 Atlân ti da 
FM de Pe lo tas Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 202, de
2000, 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 165,
de 18 de ou tu bro de 1999, que re no va a per mis 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 Atlân ti da FM de Pe lo tas Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de 
Par ti ci pa ção

• Fer nan do Ernes to de Sou za Cor -
rêa

1.080.000

• Jay me Si rotsky 4.680.000

• Ione Pa che co Si rotsky 6.240.000

Total De Cotas 12.000.000

O re fe ri do 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 Arol de de Oli ve i 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.



Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa nos
au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do pela
en ti da de Rede Ga ú cha – Zero Hora de Co mu ni ca -
ções Ltda., ra zão por que se pro põe o re gis tro da mu -
dan ça de seu nome, por meio de emen da de re da ção
ao art. 1º do PDS em aná li se.

II – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 122, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Atlân ti da FM de
Pe lo tas 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 per mis 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS no 122, de 2001, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 165, de 18 de ou tu bro
de 1999, que re no va por dez anos, a par tir
de 1º de maio de 1994, a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Atlân ti da FM de Pe lo tas Ltda., 
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rede Ga ú cho
– Zero Hora de Co mu ni ca ções Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pe lo tas,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, 7 de agos to de 2001. – Pre si -
den te, Ri car do San tos – Re la tor, José Fo ga ça –
Ney Su as su na – Hugo Na po leão – Emi lia Fer nan -
des – Ro me ro Jucá _ Ca sil do Mal da ner – Ro meu

Tuma – Pe dro Ubi ra ja ra – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Mar lu ce Pin to – Ju vên cio da Fon se ca – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Álva ro
Dias – Luiz Pon tes – Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 1988

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

SE ÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
.................................... ................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
.................................... ................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
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 ci 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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 772, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 124, de
2001 (nº  671/2000, 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 So ci e da de Rá dio
La goa FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Bar ra do Ri be i ro,
Esta do do Rio Gran de do Sul.
RELATOR: Se na dor José Fo ga ça

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 124, de 2001 (nº  671, de 
2000, 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 So ci e da de Rá -
dio La goa FM Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Bar ra do Ri be i ro, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 451, de
2000, 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 51, de
2 de mar ço de 2000, que re no va a per mis 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 da So ci e -
da de Rá dio La goa FM Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta   Co tas de
 Par ti ci pa ção

• Otá vio Du mit Ga dret 3.980

• Fer nan da Alva rez Ga dret    3.320

Total de Cotas 7.300

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, se guin do o pa re cer fa vo -
rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Pi a uhy li no.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº

 
124, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de So ci e da de Rá dio La goa
FM 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 per mis 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, 7 de agos to de 2001. _ Ri -
car do San tos Pre si den te  – José Fo ga ça  Re la tor  –
Ma ria do Car mo Alves – Hugo Na po leão – Ney Su -
as su na – Ca sil do Mal da ner – Pe dro Ubi ra ja ra – Ju -
vên cio da Fon se ca – Mar lu ce Pin to – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Ro meu Tuma – Ro me ro Jucá – Alva ro
Dias – Emi lia Fer nan des – Ge ral do Cân di do (abs -
ten ção) – Osmar Dias – Luiz Pon tes – Ge ral do
Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
art. 49. É da Com pe tên cia Exclu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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



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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 773, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 141, de
2001 (nº 691 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Assis ten ci al São Se bas tião
de Boa Espe ran ça do Sul a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Boa Espe ran ça do Sul, Esta do de
São Pa u lo.
Re la tor: Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra

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 141, de 2001 (nº 691, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Assis ten ci al São Se bas -
tião de Boa Espe ran ça do Sul a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Boa Espe ran -
ça do Sul, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 588, de
2000, 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 69, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Assis ten -
ci al São Se bas tião de Boa Espe ran ça do Sul:

• Pre si den te – Rita de Cás sia Ro sim

• Vice-Pre si den te – Ma ria Cris ti na Ro que Fe lix

• 1º Te sou re i ro – Cla u ri Gava

• 2º Te sou re i ro – Elza Re gi na Le ti zio

• Se cre tá rio Exe cu ti vo – Car los Alber to de Je sus
                                        Pi er ri

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Jor ge Wil son.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 141, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Asso ci a ção Assis ten ci al São Se bas tião
de Boa Espe ran ça do Sul aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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, 7 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Pe dro Ubi ra ja ra, Re la tor 
– Pe dro Ubi ra ja ra – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mar lu ce 
Pin to – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Pon tes – Ro -
meu Tuma – Ge ral do Cân di do – Lú dio Co e lho –
Álva ro Dias – Ge ral do Althoff – Emi lia Fer nan des –
Edu ar do Su plicy – Osmar Dias – Ger son Ca ma ta.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
................................... .................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
............................. .......................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 774, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 150, de
2001 (nº 7l6/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Novo Mi lê nio a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de São Ga bri el da Ca cho e i ra, Esta do
do Ama zo nas.

Re la to ra ad hoc: Se na do ra Emi lia Fer nan -
des

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 150, de 2001 (nº 716, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Novo Mi lê nio a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São 
Ga bri el da Ca cho e i ra, Esta do do Ama zo nas.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 946, de
2000, 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 175,
de 16 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Novo Mi -
lê nio:

• Pre si den te – José Ma ria Ve lo so Fer re i ra
• Vice-Pre si den te – Fran cis co Iram Fre i re

• Se cre tá ria – Ormin da Mel gue i ro

• Te sou re i ra – Ma ria Ruth Pe re i ra Bra sil
• Pa tri mô nio – Alfre do Ta deu de Oli ve i ra Co im bra

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Sér gio Bar cel los.

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

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.

Rá dio co mu ni tá ria, em prin cí pio, se cons ti tui um
ve í cu lo de mo crá ti co que opor tu ni za a co mu ni ca ção, o 
in ter câm bio, a am pli a ção do di re i to de voz por par te
das co mu ni da des mais dis tan tes da co mu ni ca ção
cen tral do país. Ape sar de ser de co nhe ci men to de to -
dos que, mes mo com essa fun ção so ci al de fi ni da,
mu i tas des sas rá di os são ma ni pu la das por gru pos ou
pes so as com in te res ses dis tan tes do bem es tar da
po pu la ção que de ve ria ser atin gi da por este ser vi ço, o 
Par ti do dos Tra ba lha do res, no mo men to, op tou por
apo i ar to das es sas ini ci a ti vas, man ten do voto pela
abs ten ção no caso de per mis são para ins ta la ção ou
re no va ção da ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são
co mer ci al.

O Par ti do en ten de, ain da, que no bojo das dis -
cus sões de rá di os co mu ni tá ri as de ve ria ser apro fun -
da da a dis cus são so bre o não fun ci o na men to do Con -
se lho Na ci o nal de Co mu ni ca ção So ci al.

É o re la tó rio.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDL nº 150, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do

ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Novo Mi lê nio
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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, 7 de agos to de 2001. _ Ri -
car do San tos Pre si den te, _ Emi lia Fer nan des, Re -
la to ra (ad Hoc) _ Ma ria do Car mo Alves _ Hugo Na -
po leão _ Luiz Pon tes _ Ro me ro Jucá _ Ca sil do
Mal da ner _ José Fo ga ça _ Pe dro Ubi ra ja ra _ Nilo
Te i xe i ra Cam pos _ Mar lu ce Pin to _ Ro meu Tuma _
Ney Su as su na _ Álva ro Dias _ Ge ral do Cân di do _
Osmar Dias _ Ge ral do Althoff _ Ma ri na Sil va.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 1988

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
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 dossis -
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 775, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 162, de
2001 (nº 683/2000, 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 ti va Cul tu ral
José Alla ma no, 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 Boa Vis ta, Esta do de 
Ro ra i ma.
Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.676,
de 1998, o 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 § lº do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 289, de 9 de de -
zem bro de 1998, que ou tor ga per mis são à Fun da ção



Edu ca ti va Cul tu ral José Alla ma no 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 
Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

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 re fe ri do 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 Babá, e apro va ção da que le
ór gão co le gi a do. 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.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ti va
Cul tu ral José Alla ma no:

• Pre si den te – Pe. Vi té lio Pasa

• Di re tor Admi nis tra ti vo – Au dir da Cos ta Lima

• Di re tor Ope ra ci o nal – Le nir Ro dri gues San tos Ve ras

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 se 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, de 1992, 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. 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”.

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 nº 683, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 7 de agos to de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la tor  – Nilo 
Te i xe i ra Cam pos – Pe dro Ubi ra ja ra – Mar lu ce Pin -
to – Ma ria do Car mo Alves – Ju vên cio da Fon se ca  
– Ney Su as su na  – Álva ro Dias  – Emi lia Fer nan des  
– Ge ral do Cân di do (abs ten ção)  – Osmar Dias –
Ro meu Tuma  – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) –
Ger son Ca ma ta – Luiz Pon tes – Ge ral do Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 1988

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

.................................... ................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
.................................... ................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

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 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-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.

§ 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 pu 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.
....................................................................................

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.

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

PARECER Nº 776, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 171, de
2001 (nº 737/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Empre sa Pa u lis ta 
de Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Re gen te Fe i jó, Esta do
de São Pa u lo.
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

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 171, de 2001 (nº 737, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Empre sa Pa u -
lis ta de Ra di o di fu são 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 Re -
gen te Fe i jó, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 400, 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 do De cre to de 24 de
mar ço de 1999, 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 Empre sa Pa u lis ta de Ra di o di fu são Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de 
Par ti ci pa ção

Ma ria Su ely Pe ri ni Ro sas 3.000

 Leda Mar ta Pe ri ni Ro sas 3.000

Total de Cotas 6.000

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Arol de de Oli ve i ra.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 171, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Empre sa Pa u lis ta de
Ra di o di fu são 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, 7 de agos to de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor –  Ma -
ria do Car mo Alves – Hugo Na po leão – Emi lia Fer -
nan des – Ro me ro Jucá – Ca sil do Mal da ner –  Pe dro 
Ubi ra ja ra – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Mar lu ce Pin to – Ney Su as su na –  José
Fo ga ça – Álva ro Dias – Ge ral do Cân di do  (Absten -
ção) – Ge ral do Althoff – Osmar Dias – Luiz Pon tes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

..................... ...............................................................
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 ci 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 re no va ção da con ces são ou per mis -
são depen 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 conces 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.
....................................................................................

PARECER Nº 777, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 173, de
2001 (nº 746/2000, 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 Di fu so ra Fron te i ra
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Arro io Gran de, Esta do do Rio Gran de do
Sul.
Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

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 173, de 2001 (nº 746, de
2000, 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 Di fu so ra Fron te i 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 Arro io Gran de, Esta do
do Rio Gran de do Sul.



Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 137,
de 2000, 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
25 de ja ne i ro de 2000, 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 Di fu so ra Fron te i ra Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de 
Par ti ci pa ção

 João Car los Sa ra i va 232

 Iza bel da Sil va So a res 62

 Dé bo ra de Mat tos Sa ra i va 10

To tal de Co tas 304

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Jor ge Pi nhe i ro.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 173, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Di fu so ra Fron te i -
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 da Co mis são, 7 de agos to de 2001.  – Ri -
car do San tos, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor –
Ma ria do Car mo Alves – Hugo Na po leão – Emi lia
Fer nan des – Ro me ro Jucá – Ca sil do Mal da ner –
Ro meu Tuma – Pe dro Ubi ra ja ra – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Mar lu ce Pin to – Ju vên cio da Fon se ca –
Ney Su as su na – Luiz Pon tes – Ge ral do Cân di do
(Absten ção) – Álva do Dias – Osmar Dias – Ge ral -
do Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 1988

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

SEÇÃO II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................... .............................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 778, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº  23, de 1997 (nº
204, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas da 
União, que en ca mi nha có pia da De ci são
nº 188/1997, re fe ren te à au di to ria ope ra ci -
o nal re a li za da no Sis te ma de Te le co mu ni -
ca ções Bra si le i ro.
Re la tor: Se na dor LUIZ OTÁVIO

I – Relatório

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 204-SGS-TCU, de 18 de abril de 1997,
me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União –
TCU, en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci -
são nº 188/1997, ado ta da pelo Ple ná rio da que la Cor -
te, bem como re la tó rio e voto que a fun da men tam (TC 
nº 010.632/96-4), re fe ren te à au di to ria ope ra ci o nal re -
a li za da no Sis te ma de Te le co mu ni ca ções Bra si le i ro.

A do cu men ta ção em aná li se foi re ce bi da, em 23
de abril de 1997, no Se na do Fe de ral, onde foi pro to -
co li za da como Di ver sos nº 23, de 1997, sen do en ca -
mi nha da à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le em
1º-3-1999. Em 19-5-2000, a ma té ria foi de vol vi da pelo 
re la tor, Se na dor Car los Wil son, com mi nu ta de pa re -
cer de vi da men te as si na da, es tan do em con di ções de
ser in clu í da em pa u ta. Em 18-4-2001, a ma té ria foi re -
dis tri bu í da em ra zão de o re la tor, Se na dor Car los Wil -
son, não mais per ten cer aos qua dros des ta Co mis -
são, sen do en ca mi nha da ao Se na dor Luiz Otá vio, em
30-1-2001.

I.2 – Aná li se da Ma té ria
De for ma ge né ri ca, o co nhe ci men to do con te ú -

do do pro ces sa do tor nou-se ex tem po râ neo, em vir tu -
de da su per ve ni en te edi ção da Lei Ge ral de Te le co -
mu ni ca ções – LGT (Lei nº 9.472, de 16-7-97).

Entre tan to, vale co men tar al gu mas das prin ci -
pa is ob ser va ções e pre o cu pa ções do Tri bu nal de
Con tas, bem como al gu mas de suas de ci sões.

O re la tó rio con tém es sen ci al men te as se guin tes 
aná li ses:

a) aná li se do de sem pe nho do Sis te ma Te le brás, 
nos as pec tos re la ti vos à qua li da de dos ser vi ços pres -
ta dos, ao ní vel de sa tis fa ção dos usuá ri os, à ques tão
ta ri fá ria, in clu si ve no con tex to mun di al, à aná li se eco -
nô mi co-financeira, ao aten di men to da de man da, à
im plan ta ção da re for ma do se tor de te le co mu ni ca -
ções, em com pa ra ção com o ocor ri do em ou tros pa í -
ses;

b) aná li se da re for ma do se tor no que tan ge ao
mar co re gu la tó rio, in clu in do o Edi tal de Con ces são,
bem como o Pro je to de Lei Ge ral de Te le co mu ni ca -
ções, que tra ta do mo de lo de pri va ti za ção con ce bi do
para o re fe ri do se tor;

c) au di to ri as ope ra ci o na is re gi o na is re a li za das
pe las equi pes das Se cre ta ri as de Con tro le Exter no;
as en ti da des au di ta das fo ram o Mi nis té rio das Co mu -
ni ca ções, a TEle brás, a Te le bra sí lia, a Embra tel, a Te -
lesp, a Te lesc, a Te le ce a rá e a Te le a cre.

Qu an to à aná li se do de sem pe nho, o TCU, ao
ana li sar o pe río do de 1990 a 1995, che gou às se guin -
tes con clu sões:

a) a STB vi nha, pe ri o di ca men te, re du zin do os
em prés ti mos con tra í dos com ter ce i ros em re la ção ao
ca pi tal pró prio in ves ti do. Tal si tu a ção apon ta no sen ti -
do de que a em pre sa pos sui, apa ren te men te so li dez.
Do pon to de vis ta do lu cro, o TCU re co men da que po -
de ria ser van ta jo so para a em pre sa tra ba lhar com
uma par ce la ma i or de ca pi tal de ter ce i ros, des de que
o re tor no com a apli ca ção des se ca pi tal fos se ma i or
que os en car gos pa gos pela ob ten ção do mes mo;

b) a con ta “Imo bi li za do“ con su mia a ma i or par -
ce la das apli ca ções de re cur sos e fi nan cia seu Ati vo
Cir cu lan te com ca pi ta is de ter ce i ro, o que pa re ce ade -
qua do na vi são do TCU;

c) a em pre sa pos su ía Ca pi tal Cir cu lan te Lí qui do 
(Ati vo Cir cu lan te me nos Pas si vo Cir cu lan te) pró xi mo
de zero, in di can do que a mes ma não pos sui fol ga fi -
nan ce i ra. Se gun do o TCU é ad mis sí vel que a Te le -
brás, que se en con tra em pro ces so de ex pan são de
sua plan ta te le fô ni ca, pos sa ter o CCL nes se pa ta mar, 
des de que os re tor nos dos in ves ti men tos se jam su fi -
ci en tes para aten der a de man da das dí vi das de lon go
pra zo con tra í das;

d) a Te le brás não pos su ía boa li qui dez, ape sar
da sen sí vel me lho ra em 1995, em re la ção a 1990,
com au men to de 88% em sua li qui dez cor ren te, exis -



tin do uma ten dên cia de fol ga fi nan ce i ra, a par tir de
1996;

e) O Sis te ma Te le brás pos su ía re du zi do en di vi -
da men to e sua ren ta bi li da de ten de ria a me lho rar em
1996 em fun ção dos re a jus tes de ta ri fas ocor ri dos a
par tir de 1995.

Se gun do o TCU, o se tor de te le co mu ni ca ções
foi dos me nos pre ju di ca dos com a re du ção dos in ves -
ti men tos pú bli cos, nas dé ca das e 1980 e 1990. Os in -
ves ti men tos no se tor atin gi ram seu ápi ce em 1976,
com o ní vel de 1,08% do PIB. Em 1995 os in ves ti men -
tos fo ram da or dem de 0,65% do PIB. 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, do Mi nis té rio 
das Co mu ni ca ções es ti mou mon tan te de R$75 bi -
lhões para ser in ves ti do no pe río do de 1995 a 2003,
com re cur sos pú bli cos e pri va dos.

So bre a pla ta for ma de te le co mu ni ca ções, pelo
re la tó rio, cons ta ta-se que os ter mi na is con ven ci o na is
ins ta la dos cres ce ram 10,6% em 1995, ten do atin gi do
ní ve is ba i xos de cres ci men to em 1981 (5,7%), 1985
(4,5%), 1986 (4,9%), 1990 (5%), 1991 (5,15%), 1993
e 1994 (6,6%). A den si da de te le fô ni ca no Bra sil é de
pou co mais de 10 ter mi na is ins ta la dos por 100 ha bi -
tan tes. Se gun do o TCU, o Go ver no, ao não-autorizar
re a jus tes ta ri fá ri os con di zen tes com a in fla ção, im pe -
diu que o Sis te ma Te le brás cres ces se a ta xas mais
ele va das. Assim, ape sar do cres ci men to da den si da -
de te le fô ni ca, a po si ção bra si le i ra ain da é bem in fe ri or 
a de vá ri os ou tros pa í ses.

Qu an to às ta ri fas, o re la tó rio apon tou para uma
imen sa de fa sa gem ta ri fá ria, de tal for ma que, em fe -
ve re i ro de 1996, a as si na tu ra bá si ca re si den ci al, o
pul so lo cal e o mi nu to do in te rur ba no cor res pon de ri -
am, res pec ti va men te, a 22,9%, 28,2% e 8,6% dos va -
lo res pra ti ca dos em de zem bro de 1975. Se fos se to -
ma do para com pa ra ção o mês de de zem bro de 1995,
an tes, por tan to, do úl ti mo re a jus te ta ri fá rio, es ses per -
cen tu a is se ri am de 3,9%, 16% e 7,4% dos va lo res
pra ti ca dos em 1975.

Ain da com re la ção às ta ri fas, o re la tó rio do TCU
ava lia que, em com pa ra ção com ou tros pa í ses, o Bra -
sil pos su ía, em 1995, o va lor mais ele va do de in gres -
so, en quan to para uso do ca nal (va lor pago por mi nu -
to pelo as si nan te) o Bra sil pra ti ca os va lo res mais ba i -
xos. Qu an do se cal cu la uma ces ta de ta ri fas (ha bi li ta -
ção, va lor anu al da as si na tu ra e uma mé dia de 2.160
de uso de ca nal, ou seja, seis mi nu tos por dia), o Bra -
sil apre sen ta va uma das ces tas de va lor mais ba i xo.
Entre tan to, com pa ran do-se esse cus to com a ren da
da po pu la ção, o im pac to des ses gas tos na ren da é

mais sig ni fi ca ti vo aqui do que na ma i o ria dos pa í ses
ana li sa dos.

O re la tó rio tor na-se in tem pes ti vo no que se re fe -
re à aná li se do mo de lo de pri va ti za ção ado ta do no
Bra sil, prin ci pal men te, por que à épo ca da aná li se, o
mo de lo ain da não es ta va to tal men te ela bo ra do. Po -
rém, al gu mas de suas ob ser va ções me re cem se rem
co men ta das.

Se gun do o TCU, a de ci são para a re for ma do
se tor e con se qüen te pri va ti za ção não se re su me ape -
nas na ne ces si da de de au men to dos in ves ti men tos e,
sim, na mu dan ça da for ma de atu a ção do Esta do, que 
pas sa a ter ou tra for ma de re la ci o na men to, pas san do
a agir como agen te re gu la dor e fis ca li za dor jun to à ini -
ci a ti va pri va da. Nes se sen ti do, o TCU su ge re que o
Pas te con tem ple me tas mais am bi ci o sas. Po rém, não
se de pre en de do re la tó rio se o Pas te já le va va em
con ta a pri va ti za ção do se tor.

A “Lei Mí ni ma”, Lei nº 9.295/96, jun ta men te com 
o De cre to nº 2.056/96 de ram res pal do le gal à ex plo ra -
ção do Sis te ma Mó vel de Ce lu lar, per mi tin do a aber -
tu ra do edi tal e con cor rên cia para a ou tor ga da con -
ces são para ex plo ra ção em re gi me de com pe ti ção. O
TCU ana li sou a mi nu ta do Edi tal de Li ci ta ção, em
aten ção ao Pro gra ma de Au di to ria apro va do pelo
Exmo. Sr. Mi nis tro Re la tor, Fer nan do Gon çal ves.

Se gun do o TCU, o Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções in for mou que a de fi ni ção das 10 áre as de con -
ces são, que cons ta vam da re fe ri da Mi nu ta, obe de ceu
a pre mis sas tais como a con ti nu i da de ge o grá fi ca; a
atra ti vi da de eco nô mi ca; a ma i or di ver si da de pos sí vel
de pres ta do ras de ser vi ços, sem pre ju í zo da jus ta
com pe ti ção e da atra ti vi da de do ne gó cio; o fato de
que a re la ção en tre a po ten ci a li da de eco nô mi ca da
área mais atra ti va não de ve ria ser ex ces si va men te
ma i or que a po ten ci a li da de eco nô mi ca da área me -
nos atra ti va, etc. O TCU con si de rou bas tan te ra zoá -
ve is os in di ca do res uti li za dos (ren da per ca pi ta, po -
pu la ção, nú me ro de te le fo nes fi xos e área) na de fi ni -
ção das áre as.

O TCU re ve lou pre o cu pa ção quan to o pra zo de
re no va ção da con ces são, es ti pu la do em 15 anos,
sen do ne ces sá rio o pa ga men to de um novo va lor pelo 
di re i to de ex plo ra ção dos ser vi ços e pelo uso de rá dio
fre qüên ci as as so ci a das. Se gun do o TCU, o fato de
não ha ver cri té ri os pre vi a men te de fi ni dos para a fi xa -
ção des se va lor acar re ta in cer te zas jun to às em pre -
sas e su ge re que a pré via fi xa ção se ria be né fi ca ao
pro ces so, em ter mos de se gu ran ça e trans pa rên cia,
in clu si ve para fins de con tro le e acom pa nha men to
pelo pró prio Tri bu nal de Con tas. Po rém, o TCU não



fez con tar em suas de ci sões ne nhum item que sa nas -
se essa pre o cu pa ção.

Ou tra pre o cu pa ção do TCU era quan to ao tem -
po em que se ria apro va da a Lei Ge ral das Te le co mu -
ni ca ções, pois, no caso das es ta ta is não te rem se
ade qua do ao novo ce ná rio em igual da de de con di -
ções com as con cor ren tes, po de rão elas vir so frer ex -
pres si va des va lo ri za ção pa tri mo ni al, o que fa ria com
que o Go ver no não con se guis se um bom pre ço de
ven da por em pre sas du ran te a pri va ti za ção. Essa pre -
o cu pa ção pa re ce que foi des fe i ta, fe liz men te, com
apro va ção da LGT (Lei nº 9.472, de 16-7-97), três me -
ses após o re la tó rio ter sido con clu í do e en ca mi nha do 
ao Con gres so Na ci o nal. Ape sar des sa pre o cu pa ção,
o TCU não in clu iu no rol de suas de ci sões ne nhum
item so bre esse as sun to.

O TCU não con si de rou ade qua do o uso dos in -
di ca do res da de fi ni ção de área na fi xa ção do va lor mí -
ni mo de ou tor ga. Con si de ra, por exem plo, que a ques -
tão da pro por ção de de man da já aten di da em cada
área não está sen do con si de ra da na de fi ni ção do pre -
ço mí ni mo e atri bui os pro ble mas sus ci ta dos à ma i or
pre o cu pa ção com a ve lo ci da de a ser im pres sa ao
pro ces so de re es tru tu ra ção do se tor do que a re a li za -
ção de uma abor da gem abran gen te e sis tê mi ca do
mes mo, o que de man da ria ma i or pra zo. Assim como
nos de ma is ca sos, ci ta dos aci ma, não exis te ne nhu -
ma de ci são do TCU que abor de esse tema.

De acor do com o TCU, o fato de uma pro po nen -
te, mes mo ten do sido ha bi li ta da e lo gran do sua pro -
pos ta em 1º lu gar den tre as clas si fi ca das, po der ser
des clas si fi ca da, con for me cons ta da Mi nu ta de Edi tal, 
é ile gal.

Qu an to às ta ri fas, o TCU acre di ta que se ria mais 
opor tu no e jus to que a ques tão so bre o re pas se dos
ga nhos de pro du ti vi da de às ta ri fas fos se tra ta da não

como mera pos si bi li da de, con for me a Mi nu ta,
mas, an tes como obri ga ção. Atu al men te, após a apro -
va ção da LGT, o apa ra to re gu la tó rio pro cu rou evi tar a
prá ti ca de ações an ti com pe ti ti vas por par te das in -
cum ben tes, cri ou e de fi niu o pa pel da Agên cia Na ci o -
nal de Te le co mu ni ca ções (ANATEL) e os prin cí pi os
do novo mo de lo ta ri fá rio. De ve-se re gis trar que os
ven ce do res das li ci ta ções dos ope ra do res das Ban -
das A e B as su mi ram com pro mis sos ta ri fá ri os e me -
tas de ex pan são dos ser vi ços. A LGT es ta be le ceu
para a Ana tel pa pel de com ple men ta ri da de na apli ca -
ção da Lei de De fe sa da Con cor rên cia (Lei nº
8.884/94), em con jun to com o Con se lho Admi nis tra ti -
vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE, no se tor de te le co -
mu ni ca ções.

O TCU ma ni fes tou-se con trá rio que as re gras
para trans fe rên cia fos sem es ta be le ci das em por ta ria,
acre di tan do que o de cre to se ria o ins tru men to apro -
pri a do. No en tan to, não cons tou de suas de ci sões
nada a esse res pe i to. Atu al men te, por for ça da LGT, a
Ana tel tem atri bu i ção de de fi nir as con di ções e jul gar
as in fra ções a esse res pe i to.

A pre o cu pa ção por par te do TCU quan to à uni -
ver sa li za ção dos ser vi ços, após a pri va ti za ção, pode
ser, atu al men te, sa na da, no caso da te le fo nia fixa, por 
meio de uma ava li a ção do de sem pe nho do atu al Pla -
no Ge ral de Me tas para Uni ver sa li za ção (PGMU), que 
de fi ne as obri ga ções das con ces si o ná ri as para a ex -
pan são da ofer ta de aces sos in di vi du a is em ser vi ço e
de aces sos co le ti vos, além de fi xar ob je ti vos es pe cí fi -
cos de aten di men to à de man da de zo nas ru ra is, de fi -
ci en tes fí si cos, hos pi ta is e es co las. As me tas são fi xa -
das nos con tra tos de vem ser cum pri das anu al men te
e seu pra zo fi nal é 31-12-2005, quan do ven cem os
con tra tos de con ces são. Su ge re-se que o TCU ava lie, 
jun ta men te com a ANA o cum pri men to des sas me tas.

No que se re fe re às Au di to ri as Re gi o na is, as de -
ci sões no âm bi to da Te le a cre e da Te le ce a rá se re fe -
rem mais a su ges tões mu i tas ve zes den tro do as pec -
to or ga ni za ci o nal, eco nô mi co e es tru tu ral (sis te ma de
cus tos, sis te ma de con ta bi li da de, sis te ma de con tro le
in ter no, etc.):

a) à Te le a cre o TCU de ci diu que exa mi ne a pos -
si bi li da de de re a li zar es tu dos so bre a atu al si tu a ção
na área de re des; re a li zar es tu dos de de man da e de
trá fe go das cen tra is; es ta be le cer ações vi san do o
aten di men to te le fô ni co às lo ca li da des ru ra is; im plan -
tar com ur gên cia seu sis te ma de con ta bi li za ção e
apro pri a ção de cus tos; ado tar me di das no to can te à
re es tru tu ra ção e mu dan ça de cul tu ra or ga ni za ci o nal,
den tro do novo con tex to qua li ta ti vo das Te le co mu ni -
ca ções; re a li zar es tu dos, quan do da im plan ta ção do
seu sis te ma de cus tos, para a ra ci o na li za ção dos cus -
tos e iden ti fi ca ção de no vas re ce i tas; ple i te ar jun to à
Te le brás au men to no seu li mi te de in ves ti men to, pa u -
ta do nas re a is con di ções de im ple men ta ção da em -
pre sa; in for ma ti zar sua es tru tu ra or ga ni za ci o nal; im -
plan tar sis te ma de con tro les in ter nos nos seus di ver -
sos se to res, de modo a agi li zar suas ações; so li ci tar
jun to à ”Hol ding“ pes so al téc ni co qua li fi ca do, na área
de rede ex ter na, co mu ta ção, ener gia/trans mis são e
im plan ta ção, pois con ta ape nas com o to tal de 15 téc -
ni cos e 7 en ge nhe i ros(lo ta dos na Admi nis tra ção)
para aten der a todo o Esta do;

b) à Te le ce a rá, o TCU de ci diu que exa mi ne a
pos si bi li da de de ado ção de me di das para sa ne ar os
se guin tes fa tos:



– ine xis tên cia de da dos quan ti ta ti vos e qua li ta ti -
vos que ex pres sem com exa ti dão a real de man da por
ser vi ços de te le fo nia, no ta da men te da te le fo nia mó vel 
ce lu lar no in te ri or e da te le fo nia fixa para todo o Esta -
do do Ce a rá;

– ex pres si vo vo lu me de re cur sos em ina dim -
plên cia, bem como cons tan tes da cha ma da Lis ta Ne -
gra, mor men te na te le fo nia ce lu lar e na lo ca ção;

– ele va das ta xas de con ges ti o na men to no Sis -
te ma Mó vel Ce lu lar da Ca pi tal;

– de fi ciên cia na co mu ni ca ção exis ten te en tre os
De par ta men tos da Di re to ria de Enge nha ria, e as Di vi -
sões do De par ta men to de Pla ne ja men to Ope ra ci o -
nal, par ti cu lar men te a Di vi são de Trá fe go, acar re tan -
do a ela bo ra ção de re la tó ri os de trá fe go que não re -
tra tam a re a li da de;

Qu an to à Te lesc, o TCU de ter mi nou à essa em -
pre sa:

a) que en vie a este Tri bu nal os pre ços uni tá ri os
dos equi pa men tos, tan to os pra ti ca dos por oca sião do 
con tra to prin ci pal quan to os dos adi ti vos as si na dos
com ine xi gi bi li da de de li ci ta ção, re la ti va men te aos
con tra tos com as em pre sas Erics son (Con tra to nº
37/95), Equi tel (Con tra to nº 86/95) e Sesa (Con tra to
nº 310/94), bem com as res pec ti vas da tas dos con tra -
tos/adi ti vos;

b) que exa mi ne a pos si bi li da de de im ple men tar
uma base de da dos que pos si bi li te a com ple ta aná li se 
da de man da e da si tu a ção de trá fe go por lo ca li da de,
bem como dos cus tos dos ser vi ços ofe re ci dos, com o
ob je ti vo de que a em pre sa dis po nha de re la tó ri os téc -
ni cos su fi ci en tes para em ba sar os seus in ves ti men tos 
fu tu ros;

No âm bi to da Te lesc, o TCU de ci diu tam bém de -
ter mi nar à Se cre ta ria de Con tro le Inter no do Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções que:

a) efe tue, nas pres ta ções de con tas da Te lesc
re fe ren tes aos exer cí ci os de 1996 e 1997, uma ava li a -
ção mi nu ci o sa quan to à efe ti va atu a ção do se tor de
Au di to ria Inter na da Te lesc, em es pe ci al quan to à:

– quan ti da de e, prin ci pal men te, à qua li da de dos
tra ba lhos;

– quan ti da de e ma te ri a li da de das fa lhas en con -
tra das, em con tras te com aque las apon ta das nor mal -
men te pela CISET/MC e por este Tri bu nal;

– atu a ção do se tor no sen ti do de que a Te lesc im -
ple men te as de ter mi na ções dos ór gãos de con tro le;

– exis tên cia, no se tor, de ba ses de da dos que
per mi tam ava li ar a efi cá cia, efi ciên cia e eco no mi ci da -
de de to dos os atos de ges tão da em pre sa, ou, ine xis -

tin do tal base de da dos, ao co nhe ci men to, pelo se tor,
quan to à lo ca li za ção de tais da dos; e

b) ve ri fi que o cum pri men to das de ter mi na ções e 
re co men da ções ora for mu la das pelo Tri bu nal à Te le -
brás e as suas sub si diá ri as au di ta das.

No que se re fe re às Au di to ri as Re gi o na is, não
cons ta des se pro ces so se as de ter mi na ções do TCU
fo ram cum pri das pe los ór gãos en vol vi dos.

Con si de ran do que o mo de lo do se tor de te le co -
mu ni ca ções já está em fun ci o na men to, que o apa ra -
to le gal já foi for mu la do, que o se tor pas sou por pro -
fun das trans for ma ções no pe río do re cen te, que o
pro ces so de pri va ti za ção já foi pra ti ca men te con clu í -
do, ca be ria um es tu do do TCU com pa ran do a si tu a -
ção an te ri or com a do mo men to atu al. O es tu do tam -
bém po de ria ve ri fi car se as em pre sas es tão cum -
prin do me tas es ta be le ci das nos con tra tos, como
base nos Pla nos go ver na men ta is para o se tor,
como, por exem plo, o Pla no Ge ral de Me tas para a
Uni ver sa li za ção (PGMU) e Pla no Ge ral de Me tas e
Qu a li da de (PGMQ), cri a do pela Re so lu ção nº 30 da
Ana tel.

II – Voto do Re la tor

Ante o ex pos to, opi na mos por que a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le:

– tome co nhe ci men to do teor da De ci são nº
188/2001, do Tri bu nal de Con tas da União, so bre Au -
di to ria Ope ra ci o nal no Sis te ma de Te le co mu ni ca ções
Bra si le i ro; e

– de li be re pela so li ci ta ção ao TCU:

a) de es tu do com pa ra ti vo en tre o Sis te ma de Te -
le co mu ni ca ções an te ri or e o atu al, prin ci pal men te na
óti ca do con su mi dor (nú me ro de ter mi na is, aces so ao
pro du to, qua li da de do ser vi ço, etc.);

b) ve ri fi ca ção so bre o cum pri men to das me tas
con ti das nos con tra tos de con ces são, que to mam
como base o Pla no Ge ral de Me tas para a Uni ver sa li -
za ção (PGMU) e o Pla no Ge ral de Me tas e Qu a li da de
(PGMQ).

Sala da Co mis são, 8 de agos to de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor –
Antô nio Car los Jú ni or – Fre i tas Neto – Wel ling ton
Ro ber to – Ju vên cio da Fon se ca – Val mir Ama ral –
Ge ral do Althoff – Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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



LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

Trans for ma o Con se lho Admi nis tra -
ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (CADE) em Au -
tar quia, dis põe so bre a pre ven ção e a re -
pres são às in fra ções con tra a or dem eco -
nô mi ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.295, DE 19 DE JULHO DE 1996

Dis põe so bre os ser vi ços de te le co -
mu ni ca ções e sua or ga ni za ção, so bre o
ór gão re gu la dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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, da
1995.

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

DECRETO Nº 2.056,
DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
Mó vel Ce lu lar.

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

PARECER Nº 779, DE 2001

Da Co mis são de Con tro le, so bre o
Avi so nº 35, de 1999 (nº 1.031/99, na ori -
gem), do Tri bu nal de Con tas da União,
que en ca mi nha có pia da De ci são nº
684/99, re fe ren te ao Pe di do de Re e xa me
in ter pos to pela Su pe rin ten dên cia de Se -
gu ros Pri va dos - SUSEP.
Re la tor: Ad Hoc: Se na dor Val mir Ama ral

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº  35-SGS-TCU, de 7 de ou tu bro de 1999,
me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União – TCU
en ca mi nha ao SENADO FEDERAL có pia da De ci são
nº 684/99, re fe ren te ao Pe di do de Re e xa me in ter pos -
to pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos – 
SUSEP, con cer nen te à De ci são nº 446/98.

Os do cu men tos sob apre ci a ção fo ram en ca mi -
nha dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co -
nhe ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen -
do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção de en -
vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

O avi so foi re ce bi do no Se na do, em 7 de ou tu bro 
de 1999, e en ca mi nha do a esta Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le – CFC, em 14 de ou tu bro de 1999.

I.2 – Aná li se da Ma té ria
O pe di do de re e xa me foi in ter pos to, vi san do dar

cum pri men to par ci al à De ci são nº 446/98, exa ra da a
par tir de re la tó rio de au di to ria ope ra ci o nal re a li za da
pela 7ª Se cre ta ria de Con tro le Exter no - 7ª SECEX,
na SUSEP. Entre as de ter mi na ções ex pe di das a esta
en ti da de cons ta va a alí nea e do item 8.1, in ver bis:

“e) sus pen da a prá ti ca de con ce der em prés ti mo
sem base le gal, em es pe ci al às mas sas li qui dan das
sob sua ad mi nis tra ção, cuja si tu a ção eco nô mi -
co-financeira não per mi ta o adim ple men to fu tu ro da
obri ga ção as su mi da.”

O Tri bu nal, após aná li se do Re cur so, pro la tou
a De ci são nº 684/99, aco lhen do o ple i to in ter pos to
pela SUSEP, nos se guin tes ter mos:

“8.1 - co nhe cer do pe di do de re e xa me in ter -
pos to pelo re cor ren te em epí gra fe con tra a De ci são
nº 446/98-Plenário, com ful cro no ar ti go 48 da Lei nº
8.443/92, c/c o pa rá gra fo úni co do ar ti go 32 e ar ti go
33, am bos da mes ma lei, para, no mé ri to, dar-lhe
pro vi men to, tor nan do sem efe i to a de ter mi na ção do
cons tan te da alí nea e do item 8.1 do re fe ri do de ci -
sum;

8.2 - para fins de ciên cia, de ter mi nar a re mes -
sa de có pia da pre sen te de ci são, bem do re la tó rio e
voto que a fun da men tam:

a) ao re cor ren te;

b) aos pre si den tes da Câ ma ra dos De pu ta dos
e do Se na do Fe de ral."

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se
de ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com -
pe tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não
exi ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal des ta Co mis -
são, do Se na do ou do Con gres so Na ci o nal, opi na -
mos por que seja dado co nhe ci men to do fe i to a este
Co le gi a do e por que se de li be re pelo en ca mi nha -
men to do pro ces so ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 8 de agos to de 2001. – Pre si -
den te, Ney Su as su na – Re la tor (ad hoc) – Val mir



Ama ral – Luiz Otá vio – Ge ral do Althoff – Wel ling -
ton Ro ber to – Alber to Sil va –  Ju vên cio da Fon se -
ca – Fre i tas Neto – Antô nio Car los Jú ni or  – Edu ar -
do Su plicy. 

PARECER Nº 780, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Ofí cio “S” nº 41, de 1999, do 
Pre si den te des ta Co mis são, nº 103/98, na
ori gem), que tra ta de con sul ta ao Tri bu -
nal de Con tas da União, em aten di men to
a re que ri men to do Se na dor Jú lio Cam -
pos, re fe ren te à li ci tu de de ne go ci a ção
en tre o Go ver no do Esta do de Mato
Gros so e a Te le mat, para an te ci pa ção de
pa ga men to de ICMS de vi do, bem como
so bre a exis tên cia de de ci são do TCU
que se apli que, por ana lo gia, à hi pó te se,
e, ain da, qua is os pro ce di men tos que re -
gu lam a ques tão.
Re la tor “Ad Hoc”: Se na dor Alber to Sil va

I – Re la tó rio

O pro ces sa do ane xo con tém dois ex pe di en tes
que ver sam so bre o mes mo as sun to.

No pri me i ro (có pia do Ofí cio nº 103, de 2-4-98),
fls. 1/2, esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, em 
aten di men to a pe di do do Se na dor Jú lio Cam pos, in -
for ma ao Tri bu nal de Con tas da União que “O Go ver -
no de Mato Gros so, ten do for ma li za do acor do com a
Te le mat, te ria an te ci pa do o pa ga men to do ICMS, a
ser des con ta do em par ce las, dos pa ga men tos de vi -
dos des se im pos to. Esta ria, ain da, ne go ci an do novo
acor do com o ci ta do or ga nis mo, com vis tas a vi a bi li -
zar ou tra an te ci pa ção”.

Com base nes sa in for ma ção, ao Tri bu nal de
Con tas so bre os se guin tes as pec tos:

“1 _ É lí ci to que o Go ver no de Mato Gros so for -
ma li ze an te ci pa ção de ICMS para re ce bi men to de re -
cur sos fi nan ce i ros, os qua is acres ce ri am o en di vi da -
men to do Esta do sem os com pe ten tes pa re ce res do
Ban co Cen tral do Bra sil e da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral e sem a apro va ção
ple ná ria do Se na do Fe de ral para cada uma des ses
ca sos?

2 _ A re cen te de ci são des se Tri bu nal, em res -
pos ta à in di ca ção for mu la da no Ofí cio nº  17/98, de
11-2-98, pelo Pre si den te da Co mis são de Tra ba lho,
de Admi nis tra ção e Ser vi ço Pú bli co da Câ ma ra dos
De pu ta dos, so bre a con ces são de cré di tos por ins ti tu -
i ções fi nan ce i ros ofi ci a is fe de ra is, es pe ci al men te pelo 

BNDES, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni -
cí pi os, com o ob je ti vo de an te ci par re ce i tas pro ve ni -
en tes do pro ces so de pri va ti za ção de suas em pre sas
tam bém se apli ca, por ana lo gia, aos pro ce di men tos
aci ma re la ta dos, ado ta dos pelo Go ver no de Mato
Gros so e cria ju ris pru dên cia so bre a ma té ria?"

So bre esse pri me i ro ex pe di en te, cons ta do do -
cu men to de fls. 5, que o Tri bu nal de Con tas não to mou 
co nhe ci men to da con sul ta, por ver sar esta so bre
caso con cre to, isto é, se re fe re es pe ci fi ca men te a
acor do for ma li za do pelo Go ver no do Esta do de Mato
Gros so com a Te le mat, e por não ser da com pe tên cia
do TCU o exa me da for ma pela qual os Esta dos ar re -
ca dam seus im pos tos.

No se gun do ex pe di en te (có pia da Car ta de
3-8-98), fls. 4, os Se na do res Jú lio Cam pos, Car los
Be zer ra e Jo nas Pi nhe i ro en ca mi nham ao Tri bu nal de
Con tas da União, para ins ta u ra ção de pro ce di men to
es pe ci al de fis ca li za ção, có pia en de re ça da ao Mi nis -
tro da Fa zen da, re la tan do a re a li za ção de ope ra ções
de cré di to ir re gu la res pelo Go ver no de Mato Gros so.

A res pe i to des sa car ta, o Tri bu nal, con for me
Des pa cho fls. 9/12, ado tou as se guin tes pro vi dên ci as:

a) so li ci tar ao Mi nis té rio da Fa zen da, Ban co
Cen tral do Bra sil, Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e
Tri bu nal de Con tas do Mato Gros so in for ma ções re la -
ti vas ao tra ta men to dis pen sa do à cor res pon dên cia fir -
ma da pe los Se nho res Se na do res, no que se re fe re
aos pro ce di men tos de apu ra ção por ven tu ra ado ta -
dos;

b) so li ci tar ao Ban co Cen tral do Bra sil in for ma -
ção so bre a exis tên cia, na que le âm bi to, de pe di dos
de re cur sos de al gu ma ins ti tu i ção fi nan ce i ra, em fa vor 
do Esta do de Mato Gros so, que en vol va adi an ta men -
to de re ce i ta or ça men tá ria;

c) de ter mi nar o en ca mi nha men to de có pia de tal 
Des pa cho a al gu mas au to ri da des, den tre elas o
Exmo. Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral. E é exa ta -
men te em cum pri men to a essa de ter mi na ção que o ti -
tu lar da Se cre ta ria de Con tro le Exter no do TCU, no
Esta do de Mato Gros so, se di ri ge ao Se na do Fe de ral,
pelo Ofí cio nº 189, de 7-4-99, (fls. 8), en ca mi nhan do,
para co nhe ci men to, o teor do des pa cho su pra men ci -
na do.

II – Pa re cer

De tudo quan to foi ex pos to, ve ri fi ca-se que, na
hi pó te se ver ten te, não há ne nhu ma pro vi dên cia a ser
to ma da no âm bi to do Se na do Fe de ral, até por que a
ma té ria veio a esta Casa Le gis la ti va ape nas para co -



nhe ci men to, como bem es cla re ci do no ofí cio aci ma
re fe ren ci a do.

Assim sen do, o pa re cer é no sen ti do de que se
tome co nhe ci men to da co mu ni ca ção e, a se guir, pro -
ce da-se ao seu ar qui va men to.

Sala da Co mis são, 8 de agos to de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Alber to Sil va (ad hoc), Re -
la tor – Luiz Otá vio – Ge ral do Althoff – Wel ling ton
Ro ber to – Val mir Ama ral – Ju vên cio da Fon se ca –
Fre i tas Neto – Antô nio Car los Jú ni or – Edu ar do
Su plicy.

PARECER Nº 781, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za cão e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 6, de 2000 (nº
1.579/99, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha có pia da
De ci são nº 930/99, re fe ren te ao Pla no de
Au di to ri as para o pri me i ro se mes tre do
exer cí cio de 2000.
Re la tor ad hoc: Se na dor Ju vên cio da Fon -
se ca

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le o Avi so nº 1.579-SGS-TCU, de 16 de de zem bro de
1999, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União 
– TCU en ca mi nha ao SENADO FEDERAL có pia da
De ci são nº 930/99, re fe ren te ao Pla no de Au di to ri as
do 1º se mes tre do exer cí cio de 2000.

O do cu men to sob apre ci a ção foi en ca mi nha do
pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci -
men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen do ul ti -
ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção de en vi ar có -
pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

O avi so foi re ce bi do no Se na do, em 1º de fe ve re -
i ro de 2000, e en ca mi nha do a esta Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le – CFC, em 23 de fe ve re i ro de
2000.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe -
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal des ta Co mis são,
do Se na do ou do Con gres so Na ci o nal, opi na mos por -
que seja dado co nhe ci men to do fe i to a este Co le gi a -
do e por que se de li be re pelo en ca mi nha men to do
pro ces so ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 8 de agos to de 2001. –  Pre -
si den te; Ney Su as su na; Re la tor (ad hoc); Ju vên cio

da Fon se ca;  Luiz Otá vio;  Ge ral do Althoff; We ling -
ton Ro ber to; Alber to Sil va, Val mir Ama ral, Fre i tas
Neto, Anto nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 782, DE 2001

Da Co mis são di Fis ca li za ção, Con tro -
le so bre o Avi so nº 10, de 2000 (nº 71/2000, 
na ori gem), do Tri bu nal de Con tas União,
que en ca mi nha có pia das De ci sões nºs 20
e 21/2000, re fe ren tes a au di to ri as re a li za -
das no Fun do de Ma ri nha Mer can te e na
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Sal va dor.
Re la tor:  Se na dor Antô nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le

o Avi so nº 71-SGS-TCU, de 27 de ja ne i ro de 2000, me -
di an te o qual o TCU – Tri bu nal de Con tas da União en -
ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia das De ci sões nºs 20
e 21/2000, apro va das pelo Ple ná rio da que la Insti tu i ção,
re fe ren tes a Au di to ri as re a li za das no Fun do de Ma ri nha
Mer can te e na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Sal va dor.

Os do cu men tos em co men to fo ram en ca mi nha -
dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe -
ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen do ul -
ti ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção de en vi ar
có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

A Au di to ria na Co or de na ção-Ge ral do Fun do de
Ma ri nha Mer can te foi re a li za da pela Se cre ta ria de
Con tro le Exter no – SECEX/RJ, no pe río do de 24 a
29-11-96, em cum pri men to à De ci são nº 624/96-TCU, 
que de ter mi nou, por oca sião da ins tru ção das con tas
or di ná ri as da Uni da de re fe ren tes a 1995, o con tra to
re sul tan te da TP nº 1/95 – pres ta ção de ser vi ços de
vi gi lân cia os ten si va.

A Au di to ria na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Sal va dor foi
re a li za da pela SECEX/BA, com o ob je ti vo de exa mi nar
o pro je to de no mi na do “Trans por te Mo der no de Sal va -
dor”, em cum pri men to à De ci são nº 397/95-Ple ná rio.

O Avi so em aná li se foi re ce bi do nes te Se na do
Fe de ral em 1º de fe ve re i ro de 2000, onde foi pro to co -
la do como Avi so nº 10, de 2000, e en ca mi nha do à
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em 23
de fe ve re i ro de 2000.

I.2. Aná li se da Ma té ria

De ci são nº 20/2000
A Au di to ria na Co or de na ção-Geral do Fun do de

Ma ri nha Mer can te cons ta tou que as ale ga ções apre -
sen ta das pelo res pon sá vel pela TP nº 1/95, re fe ren te



à pres ta ção de ser vi ços de vi gi lân cia os ten si va, eli -
dem as ir re gu la ri da des apon ta das, vis to que:

a) o Ter mo Adi ti vo do Con tra to nº  2/96 não im -
por tou qual quer ma jo ra ção dos va lo res pa gos;

b) a al te ra ção do nú me ro de vi gi lan tes con tra ta -
dos tem res pal do le gal, ten do-se man ti do cons tan te o 
to tal de ho ras tra ba lha das;

c) as in for ma ções de man da das pelo edi tal de li -
ci ta ção for ne cem os sub sí di os ne ces sá ri os para a es -
co lha da pro pos ta mais van ta jo sa para a Enti da de; e

d) a fal ta do or ça men to es ti ma do em pla ni lhas
de quan ti ta ti vos e cus tos uni tá ri os con fi gu ra ape nas
fa lha for mal.

O Mi nis té rio Pú bli co, de po is de ana li sar os pon -
tos le van ta dos pela Uni da de Téc ni ca, dis cor dou da
se gun da con clu são, con si de ran do que a in con for mi -
da de do Con tra to nº 2/96 com os ter mos do Edi tal de
To ma da de Pre ços nº 1/96 e da pro pos ta a que se vin -
cu la con fi gu ra um des cum pri men to do art. 54, § 2º, da 
Lei nº 8.666/93, de ven do ser apli ca da a mul ta pre vis ta 
no art. 58, II, da Lei nº 8.443/92.

O re la tor da ma té ria con si de rou, no en tan to, que 
a ine xis tên cia de dolo, má-fé e dano ao erá rio afas ta -
vam a hi pó te se de apli ca ção de mul ta. Por tan to,
acom pa nhou o pa re cer da Uni da de Téc ni ca, no que
foi se gui do pelo Ple ná rio da Cor te de Con tas.

De ci são nº 21/2000

A Au di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Sal va dor, a pro pó si to do Pro je to “Trans por te Mo der no 
de Sal va dor”, cons ta tou que:

a) fo ram apli ca dos re cur sos re pas sa dos por
meio dos con vê ni os Por ta ria nº 93/1385/GM/MBES e
Por ta ria nº 393/93-7-MIR no pa ga men to de ser vi ços
exe cu ta dos com base em con tra to com pra zo de vi -
gên cia es go ta do; e

b) foi apro pri a da par ce la dos ren di men tos da
apli ca ção fi nan ce i ra dos re cur sos re pas sa dos no con -
vê nio Por ta ria nº 393/93 -7-MIR em con tra par ti da da
Pre fe i tu ra na exe cu ção das obras con ve ni a das.

So bre a de fe sa do res pon sá vel pela exe cu ção
do pro je to, a Ana lis ta da SECEX/BA con clu iu que a ir -
re gu la ri da de des cri ta na alí nea (a) pode ser con si de -
ra da me ra men te for mal, sem pre ju í zo ao Erá rio, e que 
a ir re gu la ri da de des cri ta na alí nea (b) não con fi gu rou
apro pri a ção de re cur sos fe de ra is pela Pre fe i tu ra a tí -
tu lo de con tra par ti da.

O Mi nis tro-Relator da ma té ria con si de rou que a
ce le bra ção do Ter mo Adi ti vo ao con tra to ori gi nal não
teve res pal do le gal, por quan to esse con tra to já ha via
ex pi ra do sua vi gên cia má xi ma, de cin co anos, não ha -

ven do, pois, pra zo a pror ro gar. O pro ce di men to cor re -
to te ria sido a for ma li za ção de novo con tra to à épo ca,
pre ce di do do com pe ten te pro ces so li ci ta tó rio. No en -
tan to, por con si de rar que a obra já es ta va con clu í da e
que o res pon sá vel pela ce le bra ção dos con tra tos não
foi ins ta do a se pro nun ci ar nos au tos, en ten deu de sa -
con se lhá vel per se guir o in tu i to de ape nar esse ad mi -
nis tra dor. Pro pôs, as sim, o aca ta men to das jus ti fi ca ti -
vas apre sen ta das pela ex-prefeita de Sal va dor, Sra.
Lí di ce da Mata e Sou za, e o ar qui va men to dos au tos,
pro ce di men tos que fo ram apro va dos pelo Ple ná rio.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe -
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal do Con gres so Na -
ci o nal, opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le dela tome co nhe ci men to e de li be re pelo ar -
qui va men to do pro ces so.

Sala da Co mis são, 8 de agos to de 2001.  – Pre -
si den te, Ney Su as su a na; Re la tor, Antô nio Car los
Jú ni or – Ge ral do Althoff – Fre i tas Neto – Wel ling -
ton Ro ber to – Edu ar do Su plicy – Val mir Ama ral –
Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio.

PARECER Nº 783, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 107, de 2000 (nº
3.454/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 465/2000, do Ple ná rio da -
que la Insti tu i ção, re fe ren te à au di to ria re -
a li za da no Ser vi ço So ci al do Co mér cio –
Admi nis tra ção Re gi o nal no Esta do do
Rio de Ja ne i ro — SESC/ARRJ.
Re la tor ad hoc: Se na dor Fre i tas Neto

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 3.454-SGS-TCU, de 9-6-2000, me di an te
o qual o TCU – Tri bu nal de Con tas da União en ca mi -
nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº
465/2000, ado ta da pelo Ple ná rio da que la Insti tu i ção,
re fe ren te à au di to ria re a li za da no Ser vi ço So ci al do
Co mér cio - Admi nis tra ção Re gi o nal no Esta do do Rio
de Ja ne i ro – abran gen do o pe río do de ja ne i ro a maio
de 1999, nas áre as de con tra tos, con vê ni os, acor dos,
ajus tes e li ci ta ções, con for me Pla no de Au di to ria
apro va do para o pri me i ro se mes tre da que le ano.



Os do cu men tos sob apre ci a ção fo ram en ca mi -
nha dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral para co nhe ci -
men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen do ul ti -
ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção de en vi ar có -
pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

A au di to ria foi re a li za da pela SECEX/RJ – Se -
cre ta ria de Con tro le Exter no no Esta do do Rio de Ja -
ne i ro –, em 1999, que de tec tou as se guin tes im pro pri -
e da des, den tre ou tras:

a) par ce la men to de des pe sas, evi tan do a mo da -
li da de ade qua da de li ci ta ção na com pra de hi po clo ri to 
de só dio, ma te ri al odon to ló gi co e mó ve is;

b) au sên cia das ca rac te rís ti cas e ele men tos
iden ti fi ca do res dos con vê ni os vi gen tes;

c) au sên cia dos re qui si tos es sen ci a is e das ca -
rac te rís ti cas ju rí di cas pró pri as para o pac to co mer ci al
fir ma do en tre o SESC/ARRJ e a Fun da ção Pa dre Le -
o nel Fran ca, em 7-4-1999.

O Avi so foi re ce bi do no Se na do, em 19 de ju nho
de 2000, e en ca mi nha do a esta Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le – CFC, em 9-8-2000.

I.2 – Aná li se da Ma té ria
Em ra zão das im pro bi da des de tec ta das pela au di -

to ria, o Tri bu nal de ci diu fi xar o pra zo de 15 dias para que
os ges to res do SESC/ARRJ ado tas sem as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as ao fiel cum pri men to da lei, re la ti va men te à:

a) res ci são do con tra to com a em pre sa Bras for -
te Vi gi lân cia e Se gu ran ça Ltda., fir ma do sem o de vi do 
pro ces so li ci ta tó rio;

b) anu la ção do con tra to fir ma do com a so ci e da -
de ci vil Bar re to e Vi lhe na Advo ga dos Asso ci a dos, em
vir tu de de con tra ri ar o prin cí pio da le ga li da de;

c) anu la ção do con tra to fir ma do com a em pre sa
Pla ne ja men to de Enge nha ria Ltda., ten do em vis ta
que a re fe ri da em pre sa vem de sem pe nhan do, nos
pro ces sos li ci ta tó ri os in ter nos, ta re fas afe tas à Co -
mis são de Li ci ta ção e a ou tras áre as ad mi nis tra ti vas
da en ti da de.

Tam bém re sol veu de ter mi nar à en ti da de que:
a) abs te nha-se de par ce lar des pe sas;
b) ela bo re nor ma in ter na es pe cí fi ca para a for -

ma li za ção de con vê ni os, acor dos e ajus tes;
c) ado te ime di a tas pro vi dên ci as ob je ti van do a

re gu la ri za ção dos con vê ni os fir ma dos com a Fun da -
ção Pa dre Le o nel Fran ca e com o SENAC/ARRJ e
com a Fun da ção do Co mér cio do Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta que a ma té -
ria que não exi ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal des -

ta Co mis são do Se na do ou do Con gres so Na ci o nal,
opi na mos por que seja dado co nhe ci men to do fe i to a
este Co le gi a do e por que se de li be re pelo en ca mi nha -
men to do pro ces so ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 8 de agos to de 2001. – Pre si -
den te, Ney Su as su na; Re la tor  (ad hoc), Fre i tas
Neto – Luiz Otá vio – Ge ral do Althoff – Wel ling ton
Ro ber to – Alber to Sil va – Val mir Ama ral – Ju vên -
cio da Fon se ca – Antô nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 784, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 154, de 2000 (nº
5.287-SGS-TCU, na ori gem), do Tri bu nal
de Con tas da União, que en ca mi nha có -
pia da De ci são nº 265/2000, re fe ren te ao
Re la tó rio de Au di to ria re a li za da no Hos -
pi tal de Clí ni cas da Uni ver si da de Fe de ral
do Pa ra ná — UFPR.

I – Re la tó rio

• His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 5.287-SGS-TCU, de 23 de agos to de
2000, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União
— TCU, en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De -
ci são nº 265/2000, re fe ren te ao Re la tó rio de Au di to ria 
re a li za da no Hos pi tal de Clí ni cas da Uni ver si da de Fe -
de ral do Pa ra ná.

Os do cu men tos sob apre ci a ção fo ram en ca mi -
nha dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co -
nhe ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen -
do ado ta do ul ti ma men te por aque la Insti tu i ção de en -
vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

O Avi so foi re ce bi do no Se na do em 1º de se tem -
bro de 2000 e en ca mi nha do a esta Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le – CFC, em 5 de se tem bro de
2000.

• Aná li se da Ma té ria
A au di to ria re gis tra a ocor rên cia de ir re gu la ri da -

des na área de li ci ta ções. Foi re a li za do pro ces so li ci -
ta tó rio com a fi na li da de de con tra tar em pre sa de
pres ta ção de ser vi ços de ma nu ten ção pre di al, sen do
que o ob je to foi ad ju di ca do à em pre sa que co tou o 20
me nor pre ço do cer ta me.

Após a re a li za ção de au diên cia dos res pon sá -
ve is, res tou evi den ci a do que não ca bia a des clas si fi -
ca ção da em pre sa que co tou o me nor pre ço e, por -
tan to, fo ram re je i ta das as ale ga ções de de fe sa. Des -
se modo, os Mi nis tros do Tri bu nal acor da ram apli car
ao Sr. Antô nio Car los Li goc ki Cam pos, Di re tor-Geral



do Hos pi tal de Clí ni cas da UFPR, a mul ta pre vis ta no
art. 58, in ci so III, da Lei nº 8.443/92, no va lor de
R$5.000,00 (cin co mil re a is).

O Tri bu nal, por in ter mé dio da Pri me i ra Câ ma ra,
di an te ra zões ex pos tas pelo Re la tor, pro la tou a De ci -
são nº 265/2000, cu jos ex cer tos mais im por tan tes
são a se guir trans cri tos:

”8.1 - re je i tar as jus ti fi ca ti vas apre sen ta das pe -
los res pon sá ve is, Srs. Antô nio Car los Li goc ki Cam pos 
e Mit su ru Mi ya ki, ten do em vis ta que não lo gra ram eli -
dir as fa lhas e/ou ir re gu la ri da des apon ta das no Re la -
tó rio de Au di to ria;

8.2 - de ter mi nar ao Hos pi tal de Clí ni cas:
8.2.1 - a re a li za ção de novo pro ce di men to li ci ta -

tó rio para a con tra ta ção de em pre sa de pres ta ção de
ser vi ços de ma nu ten ção pre di al a que se re fe re o Pro -
ces so nº 23075.39351/97-57, tão logo o con tra to e
pos sí ve is ter mos adi ti vos re la ci o na dos te nham seu
pra zo de vi gên cia ex pi ra dos;

8.2.2 - o cum pri men to das dis po si ções con ti das
na Lei nº 8.666/93, com re da ção dada pela Lei nº
8.883/94 e a Lei nº 9.648/98, quan do da aqui si ção de
bens e ser vi ços.“

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe -
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal des ta Co mis são,
do Se na do ou do Con gres so Na ci o nal, opi na mos por -
que seja dado co nhe ci men to do fe i to a este Co le gi a -
do e por que se de li be re pelo en ca mi nha men to do
pro ces so ao ar qui vo.

Sala da Co mis são,8 de agos to de 2001. – Pre si -
den te, Ney Su as su na – Re la tor (ad hoc), Fre i tas
Neto – Luiz Otá vio – Ge ral do Althoff – Wel ling ton
Ro ber to – Alber to Sil va – Val mir Ama ral – Ju vên -
cio da Fon se ca – Antô nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 785, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 191, de 2000 (nº
6.490/200, na ori gem do Tri bu nal de Con tas 
da União, que en ca mi nha có pia da De ci são 
nº 800/2000, re fe ren te à Au di to ria re a li za da
no Go ver no do Esta do de Ro ra i ma.
Re la tor: ad hoc Ge ral do Althoff

I - Re la tó rio

• His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 6.490-SGS-TCU, de 29 de se tem bro de

2000, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União - 
TCU, en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci -
são nº 800/2000, ado ta da pelo Ple ná rio da que la Insti -
tu i ção, re fe ren te à Au di to ria re a li za da no Pro je to de
Irri ga ção Pas sa rão, em Boa Vis ta, exe cu ta do pelo
Go ver no do Esta do de Ro ra i ma.

A De ci são em co men to foi en ca mi nha da pelo
TCU ao Se na do Fe de ral, se guin do o pro ce di men to
que vem sen do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti -
tu i ção, de en vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos
a esta Casa.

• De ci são do TCU
O Tri bu nal Ple no do TCU, re u ni do em ses são

Ple ná ria,, ante as ra zões ex pos tas pelo Re la tor, ado -
tou a De ci são nº 800/2000, que, re su mi da men te,
trans cre ve mos a se guir:

“1) que se di li gen cie ao De par ta men to de Pro je -
tos e Obras Hí dri cas do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci -
o nal para so li ci tar in for ma ções atu a li za das so bre a
aná li se da pres ta ção de con tas, ten do em vis ta que o
con tra to ce le bra do pelo ente exe cu tor tem ob je to dis -
tin to do aven ça do no con vê nio; que o pro je to téc ni co
tam bém está sen do al te ra do sem a pré via au to ri za -
ção do con ce den te; que há in dí ci os de ir re gu la ri da des 
na apli ca ção dos re cur sos re pas sa dos, já que par te
dos ser vi ços ates ta dos e pa gos em se tem bro/1999
não foi re a li za da;

2) que se pro mo va a au diên cia pré via do di re tor
de obras, res pon sá vel pelo ates to nas me di ções, e do
Go ver na dor do Esta do de Ro ra i ma, or de na dor da
des pe sa, para que apre sen tem jus ti fi ca ti vas para o
ates to e pa ga men to dos for ne ci men tos e ser vi ços,
sem que os mes mos te nham sido exe cu ta dos;

3) que se in for me ao Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal e à Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no
so bre as ocor rên ci as de tec ta das, com a res sal va de
que ain da não hou ve a ma ni fes ta ção de fi ni ti va so bre
o as sun to;

4) que seja dada ciên cia da de li be ra ção ado ta da 
à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal."

De ve-se res sal tar que, cum prin do de ter mi na ção 
de re cen tes leis de di re tri zes or ça men tá ri as, as leis
or ça men tá ri as anu a is têm con tem pla do dis po si ti vos
que ve dam a exe cu ção or ça men tá ria das do ta ções
con sig na das nos sub tí tu los re la ti vos a obras e ser vi -
ços cuja ges tão pos sui ir re gu la ri da des apon ta das em
pro ces sos já apre ci a dos pelo TCU, até au to ri za ção
em con trá rio da Co mis são Mis ta de que tra ta o art.
166 da Cons ti tu i ção.



O sub tí tu lo “20.607.0379.1836.0057 –  CONS-
TRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE
IRRIGAÇÃO DE USO COMUM – PROJETO
PASSARÃO NO ESTADO DE RORAIMA” cons ta da
Lei Nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001 (Lei Orça men tá -
ria para 2001), como obra com in dí cio de ir re gu la ri da -
de gra ve.

Não cons ta dos au tos des te pro ces so se fo ram
pres ta das, pe los Órgãos/Enti da des men ci o na das, in -
for ma ções a res pe i to das pro vi dên ci as ado ta das para 
cum prir as de ter mi na ções do TCU.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, e ten do em vis ta tra tar-se
ma té ria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as do TCU, 
opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le 
dela tome co nhe ci men to e que o pro ces so seja re me -
ti do para ar qui vo.

Sala da Co mis são, de 8 de agos to de 2001. –
Pre si den te, Ney Su as su na; Re la tor (ad hoc), Ge ral -
do Althoff – Luiz Otá vio – Fre i tas Neto – Wel ling -
ton Ro ber to – Alber to Sil va – Val mir Ama ral – Ju -
vên cio da Fon se ca – Antô nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 786, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 10, de 2001 (nº
8.702/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 429/2000, re fe ren te à 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 – DNER (6ª Re -
gião/MG) e no De par ta men to de Estra das 
de Ro da gem do Esta do de Mi nas Ge ra is
– DER/MG.
Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

I. 1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 8.702-SGS-TCU, de 6 de de zem bro de
2000, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União - 
TCU - en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci -
são nº 429/2000, ado ta da pelo Ple ná rio da que la Insti -
tu i ção, re fe ren te à 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 - DNER (6ª
Re gião/MG) e no De par ta men to de Estra das de Ro -
da gem do Esta do de Mi nas Ge ra is - DER/MG, so bre
a obra de Cons tru ção de Tre chos Ro do viá ri os no Cor -
re dor Les te - BR 482/MG.

A De ci são em co men to foi en ca mi nha da pelo
TCU ao Se na do Fe de ral, se guin do o pro ce di men to,
que vem sen do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti -
tu i ção, de en vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos
a esta Casa.

1.2. De ci são do TCU

O Tri bu nal Ple no do TCU, re u ni do em ses são
Ple ná ria, ante as ra zões ex pos tas pelo Re la tor, ado -
tou a De ci são nº 429/2000, que, re su mi da men te,

trans cre ve mos a se guir:

“a) con ver são dos au tos em To ma da de Con tas
Espe ci al, para fins de ci ta ção dos res pon sá ve is pelo
pa ga men to de ser vi ços de pa vi men ta ção, pre vis tos e
não re a li za dos, no âm bi to do Con tra to nº 22.065/98;

b) ci ta ção, como res pon sá vel so li dá ria, a
EGESA Enge nha ria S.A., na pes soa de seus di re to -
res;

c) au diên cia dos res pon sá ve is, no âm bi to do
DER/MG, nos ter mos da Lei nº 8.443/92, para que
apre sen tem as jus ti fi ca ti vas para te rem en ca mi nha do 
ao DNER, a tí tu lo de pres ta ção de con tas, do cu men -
tos in com pa tí ve is com o que foi re a li za do e pago no
Con tra to nº 22.065/98 e, tam bém au diên cia so bre as
ra zões para o en ca mi nha men to, ao DNER, de “ter mo
de ace i ta ção da obra”, omis so quan to ao es tá gio de
atin gi men to das me tas pac tu a das;

d) co mu ni ca ção das ir re gu la ri da des iden ti fi ca -
das ao De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da -
gem, ao De par ta men to de Estra das de Ro da gem do
Esta do de Mi nas Ge ra is, ao Mi nis tro dos Trans por tes,
à Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no e à Co mis -
são Mis ta de Pla nos, Orça men to Pú bli co e Fis ca li za -
ção do Con gres so Na ci o nal."

De ve-se res sal tar que, cum prin do de ter mi na ção 
de re cen tes leis de di re tri zes or ça men tá ri as, as leis
or ça men tá ri as anu a is têm con tem pla do dis po si ti vos
que ve dam a exe cu ção or ça men tá ria das do ta ções
con sig na das nos sub tí tu los re la ti vos a obras e ser vi -
ços cuja ges tão pos sui ir re gu la ri da des apon ta das em
pro ces sos já apre ci a dos pelo TCU, até au to ri za ção
em con trá rio da Co mis são Mis ta de que tra ta o art.
166 da Cons ti tu i ção.

O sub tí tu lo “26.782.0230.5704.0024 – CONS-
TRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO
CORREDOR LESTE - BR 482/MG - CONSELHEIRO
LAFAIETE (BR-040) - PIRANGA - FERVEDOURO”
cons ta da Lei Nº 10.17, de 5 de ja ne i ro de 2001 (Lei
Orça men tá ria para 2001), como obra com in dí cio de
ir re gu la ri da de gra ve, co me ti da no âm bi to do men ci o -
na do Con tra to 22.065/98.



Não cons ta dos au tos des te pro ces so se fo ram
pres ta das, pe las Enti da des men ci o na das, in for ma -
ções a res pe i to das pro vi dên ci as ado ta das para cum -
prir as de ter mi na ções do TCU.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, e ten do em vis ta tra tar-se
ma té ria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as do TCU, 
opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le 
dela tome co nhe ci men to e que o pro ces so seja re me -
ti do para ar qui vo.

Sala da Co mis são, 8 de agos to de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor   –
Antô nio Car los Jú ni or – Fre i tas Neto – Wel ling ton
Ro ber to  – Ju vên cio da Fon se ca – Val mir Ama ral –
Ge ral do Althoff  – Alber to Sil va.

PARECER Nº 787, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 12, de 2001 (nº
8.766/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 466/2000, re fe ren te à au di -
to ria re a li za da no Tri bu nal Re gi o nal Ele i -
to ral _ me e ting
Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 8.766-SGS-TCU, de 7 de no vem bro de
2000, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União 
– TCU – en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De -
ci são nº 466/2000, ado ta da na Ses são Extra or di ná ria
da Se gun da Câ ma ra, re fe ren te à au di to ria re a li za da
no Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral – MT.

Os do cu men tos em co men to fo ram en ca mi -
nha dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral para co nhe ci -
men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen do ul -
ti ma men te ado ta do por aque la Cor te de en vi ar có -
pia de to dos os jul ga men tos ati nen tes a au di to ri as a 
esta Casa.

A au di to ria teve o ob je ti vo de ve ri fi car as obras
de cons tru ção do edi fí cio-sede do Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral no Esta do de Mato Gros so.

A do cu men ta ção em aná li se foi re ce bi da em 30
de ja ne i ro de 2001, nes te Se na do Fe de ral, onde foi
pro to co li za da como Avi so nº 12, de 2001, e en ca mi -
nha da à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, em 16
de fe ve re i ro de 2001.

I.2. Aná li se da Ma té ria
O le van ta men to de au di to ria no Tri bu nal Re gi o -

nal Ele i to ral per mi tiu iden ti fi car os se guin tes in dí ci os
de fa lhas e im pro pri e da des: a) a quan ti da de de em -
pre ga dos re gis tra dos era in com pa tí vel com a quan ti -
da de de tra ba lha do res na obra de cons tru ção do edi -
fí cio-sede; b) a ine xis tên cia de ter mo adi ti vo para de -
mons trar as al te ra ções que ocor re ram quan to à quan -
ti da de de muro e au men to do ta ma nho da can ti na; e
c) a sub-empreitada sem for ma li za ção e sem a com -
pro va ção de que os tra ba lha do res fo ram con tra ta dos
le gal men te.

Os in dí ci os de fa lhas e im pro pri e da des apon ta -
das fo ram sa ne a dos após as de ter mi na ções efe tu a -
das ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de Mato Gros so.

A Se gun da Câ ma ra do Tri bu nal de Con tas da
União de ci diu ar qui var os au tos para pos te ri or jun ta -
da às con tas do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de Mato
Gros so, re fe ren tes ao exer cí cio de 2000.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as do Tri -
bu nal de Con tas da União, opi na mos que a Co mis são 
de Fis ca li za ção e Con tro le dela tome co nhe ci men to e
de li be re pelo en ca mi nha men to do pro ces so ao ar qui -
vo.

Sala da Co mis são, 8 de agos to de 20001. _  
Ney Su as su na, Pre si den te _ Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor _  Antô nio Car los Jú ni or – Fre i tas Neto –
Wel ling ton Ro ber to – Luiz Otá vio – Val mir Ama ral,  
Ge ral do Althoff – Alber to Sil va.

PARECER Nº 788, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 36, de 2001 (nº
162-SGS-TCU, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 59/2001, re fe ren te ao Re la -
tó rio de Inspe ção, re a li za da no Co man do
da 1ª Re gião Mi li tar.
Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

I. 1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 162-SGS-TCU, de 14 de fe ve re i ro de
2001, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União
_ TCU, en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci -
são nº 59/200 1, re fe ren te ao Re la tó rio de Inspe ção,
re a li za da no Co man do da 1ª  Re gião Mi li tar.



O do cu men to sob apre ci a ção foi en ca mi nha do
pelo TCU ao Se na do Fe de ral para co nhe ci men to, se -
guin do o pro ce di men to que vem sen do ul ti ma men te
ado ta do por aque la Insti tu i ção de en vi ar có pia de to -
dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

A ins pe ção foi re a li za da pela 3ª, SECEX _ 3ª
Se cre ta ria de Con tro le Exter no, vi san do elu ci dar de -
nún cia de ir re gu la ri da des ocor ri das na Se ção de Ina -
ti vos e Pen si o nis tas do Co man do da 1ª Re gião Mi li tar, 
re la ci o na da a des vi os de re cur sos fi nan ce i ros ori un -
dos de pen si o nis tas ci vis ou mi li ta res já fa le ci dos,
sem su ces so res, di re ci o na dos a su prir con tas—cor -
ren tes para esse fim.

O avi so foi re ce bi do no Se na do Fe de ral, em 22
de fe ve re i ro de 2001, e en ca mi nha do a esta Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le _ CFC, em 5 de mar ço
de 2001.

I.2 – Aná li se da Ma té ria
Em ra zão da ins pe ção re a li za da e das ir re gu la ri -

da des ve ri fi ca das, o Tri bu nal de ci diu:
“8.1 – ao Co man do da 1ª Re gião Mi li tar que, na

con ces são e pa ga men to de diá ri as, seja efe ti va men te 
cum pri do o dis pos to no art. 6º do De cre to nº 343/91,
al te ra do pelo De cre to nº 1.656, de 3-10-95, no in ci so
II do art. 22 do De cre to nº 825/93, no ca put do art. 13
do De cre to nº 722/93 e no que tan ge aos pro ces sos
de pa ga men to de diá ri as e de in de ni za ções de trans -
por te se jam de vi da men te au tu a dos, pro to co la dos e
nu me ra dos; 

8.2 – que seja co mu ni ca do ao de nun ci an te, in di -
ca do no TC-007.896/1999-9 (jun ta do a es tes au tos),
o in te i ro teor da De ci são ora exa ra da, bem como, do
re la tó rio e do voto que a fun da men tam;

8.3 – a jun ta da do pre sen te pro ces so à To ma da
de Con tas Espe ci al, pro to co la da como TC – 
013.153/2000-7, para exa me em con jun to e em con -
fron to."

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe -
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal des ta Co mis são,
do Se na do ou do Con gres so Na ci o nal, opi na mos por
que seja dado co nhe ci men to do fe i to a este Co le gi a -
do e por que se de li be re pelo en ca mi nha men to do
pro ces so ao ar qui vo.

Sala da Co mis são,       .   – Ney Su as su na, Pre -
si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor – Antô nio Car -
los Jú ni or _  Fre i tas Neto _ Wel ling ton Ro ber to –
Edu ar do Su plicy  – Val mir Ama ral – Ju vên cio da
Fon se ca _ Alber to Sil va.

PARECER Nº 789, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 64, de 2001 (nº
1.236-SGS-TCU, na ori gem), do Tri bu nal
de Con tas da União, que en ca mi nha có -
pia da De ci são nº 158/2001, re fe ren te à
au di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci -
pal de For ta le za - CE.
Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 1.236-SGS-TCU, de 28 de mar ço de
2001, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União - 
TCU - en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci -
são nº 158/2001, ado ta da na Ses são Ordi ná ria do
Ple ná rio, re fe ren te à au di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra
Mu ni ci pal de For ta le za - CE.

Os do cu men tos em co men to fo ram en ca mi nha -
dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral para co nhe ci men to, 
se guin do o pro ce di men to que vem sen do ul ti ma men -
te ado ta do por aque la Cor te de en vi ar có pia de to dos
os jul ga men tos ati nen tes a au di to ri as a esta Casa.

A au di to ria teve o ob je ti vo de co nhe cer os pro -
ce di men tos na área de con vê ni os, es pe ci al men te o
de nº 1.770/94, fir ma do com o Fun do Na ci o nal de
Sa ú de – FNS, abran gen do o pe río do de 1º de ja ne i ro 
de 1996 a 27 de fe ve re i ro de 1997.

A do cu men ta ção em aná li se foi re ce bi da em 18
de abril de 2001, nes te Se na do Fe de ral, onde foi pro -
to co li za da como Avi so nº 64, de 2001, e en ca mi nha da 
à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, em 24 de
abril de 2001.

I.2. Aná li se da Ma té ria
Ao re a li zar au di to ria na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de

For ta le za - CE na área de con vê ni os, fo ram de tec ta -
das fa lhas na exe cu ção do Con vê nio nº 1.770/94, fir -
ma do em 25 de de zem bro de 1994, com o Fun do Na -
ci o nal da Sa ú de, por meio do qual fo ram re pas sa dos
re cur sos no to tal de R$12.187.255,22, ten do por ob -
je to a exe cu ção do Pro gra ma de Aten di men to aos
Des nu tri dos e às Ges tan tes de Ris co Nu tri ci o nal —
PADEGRIN.

Fo ram re a li za das au diên ci as com os res pon sá -
ve is e com os re pre sen tan tes le ga is das em pre sas
for ne ce do ras, sen do que o TCU de ci diu aco lher as ra -
zões de jus ti fi ca ti vas dos Srs. Ju ra ci Vi e i ra de Ma ga -
lhães, Pe trô nio de Vas con ce los Le i tão, Re gi na Cé lia
Alen car Ri be i ro, Antô nio Elba no Cam bra ia, José
Hum ber to Be zer ra Lima, Ra i mun da Edil va Lima Pin to 



e dos re pre sen tan tes le ga is das em pre sas Na ci o nal
Co mér cio e Empre en di men tos Ltda., Nu triu Nu tri -
men tos Indus tri a is Ltda. e Tro pi cal Tra ding Impor ta -
ção e Expor ta ção Ltda., por te rem eli di do as ir re gu la -
ri da des a eles atri bu í das.

O TCU de ter mi nou, ain da, à Pre fe i tu ra Mu ni ci -
pal de For ta le za que, nas con tra ta ções de obras,
bens e ser vi ços, ob ser ve as cláu su las cons tan tes nos 
edi ta is de li ci ta ção e nos con tra tos fir ma dos com as
em pre sas, as sim como o dis pos to no art. 65, in ci so II,
alí nea c, da Lei nº 8.666/93, nos arts. 62 e 63 da Lei nº 
4.320/64 e no art. 38 do De cre to nº 93.872/86.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as do Tri -
bu nal de Con tas da União, opi na mos que a Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le dela tome co nhe ci -
men to e de li be re pelo en ca mi nha men to do pro ces so 
ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 8 de agos to de 2001. – Pre si -
den te: Ney Su as su na; Re la tor: Ju vên cio da Fon se -
ca – Antô nio Car los Jú ni or – Fre i tas Neto – Wel -
ling ton Ro ber to – Luiz Otá vio – Val mir Ama ral –
Ge ral do Althoff – Alber to Sil va.

PARECER Nº 790, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za çio e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 80, de 2001 (nº
1.836/ 2001), do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são
nº 245/2001, re fe ren te à Au di to ria re a li za -
da no Pro je to de Irri ga ção Luís Alves, lo -
ca li za do no Dis tri to de Luiz Alves, Mu ni -
cí pio de São Mi guel do Ara gua ia-GO –
Imple men ta do pelo Go ver no de Go iás.
Re la tor ad hoc: Se na dor Luiz Otá vio

1 – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 1.836, de 28 de mar ço de 2001, por meio
do qual o Tri bu nal de Con tas da União - TCU - en ca -
mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº
245/2001, ado ta da pelo Ple ná rio da que la Insti tu i ção,
re fe ren te à Au di to ria re a li za da no Pro je to de Irri ga ção
Luís Alves, lo ca li za do no Dis tri to de Luiz Alves, Mu ni -
cí pio de São Mi guel do Ara guia-GO – Imple men ta do
pelo Go ver no de Go iás.

I.2. De ci sao do TCU
O Tri bu nal Ple no do TCU, re u ni do em ses são

Ple ná ria, ante as ra zões ex pos tas pelo Re la tor, ado -

tou a De ci são nº 245/2001, que, re su mi da men te, traz
as se guin tes re co men da ções:

a) à Se cre ta ria de Pla ne ja men to e De sen vol vi -
men to do Esta do de Go iás, para o exer cí cio da su per -
vi são e fis ca li za ção, bem como a re gu lar ma nu ten ção 
do cu men tal, dos con tra tos re la ti vos ao pro je to de ir ri -
ga ção já men ci o na do; 

b) ao Iba ma, para o exa me da pos si bi li da de de
ade quar o seu es cri tó rio no Dis tri to de Luiz Alves às
re a is ne ces si da des de fis ca li za ção;

Além dis so, a de ci são sob exa me de ter mi na
seja dada ciên cia ao Mi nis tro de Esta do do Meio
Ambi en te de que o cro no gra ma de im plan ta ção do
Pro je to de Irri ga ção Luís Alves tem so fri do li be ra ções
não re gu la res de re cur sos fi nan ce i ros.

Por fim, de ci diu o Ple ná rio da que la Cor te de
Con tas so bre o ar qui va men to do pro ces so.

Re gis tra mos que não cons tam da do cu men ta -
ção en vi a da pelo Tri bu nal de Con tas da União in for -
ma ções so bre o aten di men to das re co men da ções
pre sen tes na De ci são nº 245/2001.

II – Voto do Re la tor

Após co nhe ci men to des ta Co mis são, e ten do
em vis ta que a de ci são ado ta da tem con for mi da de
com as com pe tên ci as do Tri bu nal de Con tas da
União, opi na mos pela re mes sa do pro ces sa do ao ar -
qui vo.

Sala da Co mis são, 8 de agos to de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te –  Luiz Otá vio, Re la tor (ad
hoc) – Ge ral do Althoff –  Fre i tas Neto - Wel ling ton
Ro ber to – Edu ar do Su plicy – Val mir Ama ral – Ju -
vên cio da Fon se ca – Antô nio Car los Jú ni or –
Alber to Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 69, de 2000, que acres cen ta pa rá -
gra fo ao art. 20 da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de
1990, que dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia do Temo 
de Ser vi ço e dá ou tras pro vi dên ci as , cujo pa re cer foi
lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin -
co dias úte is para o re ce bi men to de emen das, nos
ter mos do art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 
A Pre si dên cia lem bra ao Ple ná rio que o tem po des ti -
na do aos ora do res do Expe di en te da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria do dia 20 do cor ren te será de di ca do a
ho me na ge ar a Ma ço na ria bra si le i ra pelo Dia do Ma -



çom, de acor do com o Re que ri men to nº 363, de 2001, 
de mi nha au to ria e de 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. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de
emen das ao Pro je to de Lei do Se na do nº 669, de 1999,
de au to ria do Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, que al te ra
dis po si ti vo da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997, que
ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos. 

À ma té ria foi apre sen ta da uma emen da.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 669, de 1999, re -

tor na às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia e de Ser vi ços de Infra-Estrutura, para exa me da 
emen da.

É a se guin te a emen da re ce bi da:

Emen da (de ple ná rio), ofe re ci da ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 669, de 1999, que al te ra dis po si ti vo
da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997, que ins ti tui a
Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos.

EMENDA Nº 1 _ PLEN

Su pri ma-se o in ci so II do Art. 1º.

Jus ti fi ca ção

A in ten ção da emen da apre sen ta da é cor ri gir
con fli tos fu tu ros en tre a pro po si ção ora em aná li se e o 
que já es ta be le ce a Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de
1997 (Insti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri -
cos e cria o Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de
Re cur sos Hí dri cos), que em seu Art. 35, em par ti cu lar 
no in ci so V, de fi ne como com pe tên cia do Con se lho
Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos _ CNRH: ”ana li sar
pro pos tas de al te ra ção da le gis la ção per ti nen te a re -
cur sos hí dri cos...“ (des ta ca mos).

Aspec to fun da men tal diz res pe i to à ine fi cá cia da 
pro pos ta, em ra zão de sua ine xe qüi bi li da de, par ti cu -
lar men te di an te das di fi cul da des de fis ca li za ção de -
cor ren tes das di men sões con ti nen ta is do País e da
de ter mi na ção da ati vi da de “pis ci cul tu ra em ge ral”,
com a jus ti fi ca ti va de “pro te ção ao meio am bi en te”.

Ora, se a Lei Nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997 é
con si de ra da pe los es pe ci a lis tas da área de re cur sos
hí dri cos, se não a mais im por tan te, cer ta men te aque la
que é a le gis la ção base para a aná li se dos prin ci pa is
as pec tos re la ti vos aos Re cur sos Hí dri cos no País, nos
pa re ce um con tra-sen so que o le gis la ti vo apro ve uma
nor ma que ve nha a fe rir dis po si ti vo já pre vis to na lei.

Sala das Ses sões, 16 de agos to de 2001. _ Se -
na dor José Edu ar do Du tra.               

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Ser vi ços de Infra-Estru -
tu ra.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União
os se guin tes Avi sos:

– n.º 136, de 2001 (n.º 876/2001, na ori gem), de
25 de ju lho pas sa do, en ca mi nhan do Re la tó rio de
suas Ati vi da des, re fe re ao Exer cí cio de 2000; e

– n.º 137, de 2001 (n.º 3.821/2001, na ori gem),
de 25 de ju lho pas sa do, en ca mi nhan do có pia do
Acór dão n.º 180, de 2001-TCU (Ple ná rio), 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 no Pro je to de Implan ta ção
de sis te ma de Trans mis são na Com pa nhia Ener gé ti -
ca do Pi a uí – CEPISA, na área de li ci ta ção (TC n.º
010.770/2000-7).

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Pe dro Ubi ra ja ra.

São li dos os se guin tes

OF. Nº 206/01 _ GLPFL

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.150-41, de 27 de ju lho de 2001, que “Dis -
põe so bre a cri a ção, re es tru tu ra ção e or ga ni za ção de
car re i ras, car gos e fun ções co mis si o na das téc ni cas
no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta,
au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
fi can do as sim cons ti tu í da:

TITULARES                                     SUPLENTES
Anto nio Car los Jú ni or                       Fran ce li no Pe re i ra
Bel lo Par ga                                       Fre i tas Neto

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 207/01  _ GLPFL

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.158-34, de 27 de ju lho de 2001, que “Alte -



ra a le gis la ção das Con tri bu i ções para a Se gu ri da de
So ci al _ COFINS, para os Pro gra mas de Inte gra ção
So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú -
bli co _ PIS/PASEP e do Impos to so bre a Ren da, e dá
ou tras pro vi dên ci as”, fi can do as sim cons ti tu í da:

TITULARES                                     SUPLENTES
Mo za ril do Ca val can ti                        José Co e lho
Wal deck Orne las                              Ma ria do Car mo Alves

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 208/01 _ GLPFL

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.159-69, de 27 de ju lho de 2001, que “Alte -
ra a le gis la ção do im pos to de ren da e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, fi can do as sim cons ti tu í da:

TITULARES                                     SUPLENTES
Fran ce li no Pe re i ra                            Edu ar do Si que i ra
Cam pos
Ber nar do Ca bral                               Hugo Na po leão

Aten ci o sa men te, Hugo Na po leão, Lí der do PFL 
no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 209/01 _ GLPFL

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a subs -

ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são Mis ta
in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro vi só ria
nº 2.162-71, de 26 de ju lho de 2001, que ”Dis põe so bre 
a emis são de No tas do Te sou ro Na ci o nal _ NTN, des ti -
na das a au men to de ca pi tal do Ban co do Bra sil S.A., e
dá ou tras pro vi dên ci as“, fi can do as sim cons ti tu í da:

TITULARES                                      SUPLENTES
Bel lo Par ga                                       Fre i tas Neto
Pa u lo Sou to                                      Fran ce li no Pe re i ra

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 210/01 _ GLPFL

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.163-40, de 26 de ju lho de 2001, que

“Acres cen ta dis po si ti vo 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”, fi can do as sim cons ti tu í da:

TITULARES                                     SUPLENTES
Wal deck Orne las                              Ge ral do Althoff
José Agri pi no                                    Ro meu Tuma

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 211/01 _ GLPFL

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.165-35, de 26 de ju lho de 2001, que “Insti -
tui o Au xí lio-Trans por te, dis põe so bre o pa ga men to
dos mi li ta res e dos ser vi do res do Po der Exe cu ti vo Fe -
de ral, in clu si ve de suas au tar qui as, fun da ções, em -
pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta, e
dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do as sim cons ti tu í da:

TITULARES                                     SUPLENTES
Jo nas Pi nhe i ro                                  Fran ce li no Pe re i ra
Ro meu Tuma                                    Fre i tas Neto

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 212/01  _ GLPFL 

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a
subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.170-35, de 26 de ju lho de 2001, que “Dis -
põe so bre a ad mi nis tra ção dos re cur sos de ca i xa do
Te sou ro Na ci o nal, con so li da e atu a li za a le gis la ção
per ti nen te ao as sun to e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi -
can do as sim cons ti tu í da:

TITULARES                                     SUPLENTES
Bel lo Par ga                                       José Agri pi no
Mo za ril do Ca val can ti                        Wal deck Orne las

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 213/01 _ GLPFL

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.171-43, de 26 de ju lho de 2001, que “Alte -



ra as Leis nºs 6.368, de 21 de ou tu bro de 1976, 8.112, 
de 11 de de zem bro de 1990, 8.429, de 2 de ju nho de
1992, e 9.525, de 3 de de zem bro de 1997, e dá ou tras 
pro vi dên ci as. (Pre ven ção e re pres são ao trá fi co ilí ci to
de subs tân ci as en tor pe cen tes e dro gas _ re vi são de
apo sen ta do ria)”, fi can do as sim cons ti tu í da:

TITULARES                                     SUPLENTES
Ro meu Tuma                                   Hugo Na po leão
José Co e lho                                      Mo re i ra Men des

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 214/01 _ GLPFL

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.177-43, de 27 de ju lho de 2001, que “Alte -
ra a Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998, que dis põe
so bre os pla nos pri va dos de as sis tên cia à sa ú de, e dá 
ou tras pro vi dên ci as”, fi can do as sim cons ti tu í da: 

TITULARES                                     SUPLENTES
Lind berg Cury                                   Jo nas Pi nhe i ro
José Agri pi no                                   Bel lo Par ga

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 215/01 _ GLPFL 

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis -
são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da 
Pro vi só ria nº 2.178-35, de 26 de ju lho de 2001, que
“Dis põe so bre o re pas se de re cur sos fi nan ce i ros do
Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção Esco lar, ins ti tui
o Pro gra ma Di nhe i ro Di re to na Esco la, al te ra a Lei
nº 9.533, de 10 e de zem bro de 1997, que dis põe so -
bre o pro gra ma de ga ran tia de ren da mí ni ma, ins ti -
tui pro gra mas de apo io da União às ações dos es ta -
dos e mu ni cí pi os, vol ta das para aten di men to edu -
ca ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do as sim
cons ti tu í da:

TITULARES                                      SUPLENTES
Mo re i ra Men des                               Jo nas Pi nhe i ro
Hugo Na po leão                                 Ma ria do Car mo Alves

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 216/01 _ GLPFL

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.179-35, de 27 de ju lho de 2001, que “Dis -
põe so bre as re la ções fi nan ce i ras en tre a União e o
Ban co Cen tral do Bra sil e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi -
can do as sim cons ti tu í da:

TITULARES                                     SUPLENTES
Bel lo Par ga                                       Mo re i ra Men des
Fre i tas Neto                                      Jo nas Pi nhe i ro

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 217/01 _ GLPFL

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.182-17, de 26 de ju lho de 2001, que “Insti -
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, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do as sim
cons ti tu í da:

TITULARES                                     SUPLENTES
Ro meu Tuma                                    Pa u lo Sou to
José Agri pi no                                    Ma ria do Car mo Alves

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 218/01 _ GLPFL 

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.183-55, de 27 de ju lho de 2001, que
”Acres ce e al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
3.365, de 21 de ju nho de 1941, das Leis nºs 4.504, de
30 de no vem bro de 1964, 8.177, de 1º de mar ço de
1991, e 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993 e dá ou tras
pro vi dên ci as. (Re gu la men ta ção dos dis po si ti vos
cons ti tu ci o na is re la ti vos à Re for ma Agrá ria) (Esta tu to
da Ter ra)", fi can do as sim cons ti tu í da:



TITULARES                                     SUPLENTES
Ber nar do Ca bral                               Anto nio Car los Jú ni or
Wal deck Orne las                              José Agri pi no

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 219/01 _ GLPFL 

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.185-34, de 27 de ju lho de 2001, que ”Esta -
be le ce cri té ri os para a con so li da ção, a as sun ção e o
re fi nan ci a men to, pela União, da dí vi da pú bli ca mo bi -
liá ria e ou tras que es pe cí fi ca, de res pon sa bi li da de
dos mu ni cí pi os", fi can do as sim cons ti tu í da:

TITULARES                                     SUPLENTES
Fre i tas Neto                                     Ber nar do Ca bral
Fran ce li no Pe re i ra                            Bel lo Par ga

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 220/01  _ GLPFL 

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.189-48, de 26 de ju lho de 2001, que ”Alte -
ra a le gis la ção do Impos to de Ren da re la ti va men te à
in ci dên cia na fon te so bre ren di men tos de apli ca ções
fi nan ce i ras, in clu si ve de be ne fi ciá ri os re si den tes ou
do mi ci li a dos no ex te ri or, à con ver são,

em ca pi tal so ci al, de obri ga ções no ex te ri or de
pes so as ju rí di cas do mi ci li a das no País, am plia as hi -
pó te ses de op ção, pe las pes so as fí si cas, pelo des -
con to sim pli fi ca do, re gu la a in for ma ção, na de cla ra -
ção de ren di men tos, de de pó si tos man ti dos em ban -
cos no ex te ri or, e dá ou tras pro vi dên ci as“, fi can do as -
sim cons ti tu í da:

TITULARES                                     SUPLENTES
Fre i tas Neto                                     José Agri pi no
Hugo Na po leão                                Edu ar do Si que i ra
Cam pos

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 221/01 - GLPFL

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a
subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria  nº 2.190-33, de 26 de ju lho de 2001, que ”Alte -
ra dis po si ti vos das Leis nº 9.782, de 26 de ja ne i ro de
1999, que de fi ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria e cria a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa -
ni tá ria, e nº 6.437, de 20 de agos to de 1977, que con -
fi gu ra in fra ções à le gis la ção sa ni tá ria fe de ral e es ta -
be le ce as san ções res pec ti vas, e dá  ou tras pro vi dên -
ci as“, fi can do as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res                                           Su plen tes
Ge ral do Althoff                                 Ma ria do Car mo Alves
Pa u lo Sou to                                     Jo nas Pi nhe i ro

 Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 222/01 - GLPFL 

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.192-69, de 26 de ju lho de 2001, que ”Esta -
be le ce me ca nis mos ob je ti van do in cen ti var a re du ção
da pre sen ça do se tor pú bli co es ta du al na ati vi da de fi -
nan ce i ra ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as", fi can -
do as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res                                           Su plen tes
Jo nas Pi nhe i ro                                   Ma ria do Car mo
Alves
Bel lo Par ga                                      Mo re i ra Men des

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra.

É lido o se guin te

OF/GAB/I/Nº 513

Bra sí lia, 15 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que os De pu ta -

dos João Ma tos e Mar çal Fi lho pas sam a in te grar, na
qua li da de de Ti tu lar, a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção e, na qua li da de
de Su plen te, os De pu ta dos Dar cí sio Pe ron di e Osval -
do Reis, em va gas exis ten tes.



Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e con si de re ção.

De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Pre si dên cia de sig na os Se nho res De pu ta dos
João Ma tos e Mar çal Fi lho, como ti tu la res, e os Se -
nho res De pu ta dos Dar cí sio Pe ron di e Osval do Reis,
como su plen tes, para in te gra rem a Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, de
con for mi da de com o ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 229/2001

Bra sí lia, 17 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, ve nho por

meio des te co mu ni car a Vos sa Exce lên cia que, no dia 
30 de ju lho do cor ren te, efe tu ei o meu des li ga men to
do Par ti do da Fren te Li be ral _ PFL, per ma ne cen do
sem par ti do até a pre sen te data.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia os meus
pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 

ofí cio lido vai à pu bli ca ção.
Pas sa mos à lis ta de ora do res. 
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro

Ubi ra ja ra, por per mu ta com o Se na dor Ma gui to Vi le la.
S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos para o seu pro -

nun ci a men to.
O SR. PEDRO UBIRAJARA (PMDB – MS. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, an te ci -
po-me à con vo ca ção de V. Exª para, no dia 20, ho me -
na ge ar a Ma ço na ria. Em vir tu de de não po der es tar
pre sen te nes sa ses são, so li ci to a V. Exª e aos meus
pa res essa per mis são.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, na pró xi -
ma se gun da-feira, 20 de agos to, es ta re mos co me mo -
ran do o Dia do Ma çom. Nes te mo men to, não po de ria
de i xar de di zer al gu mas pa la vras em ho me na gem à
res pe i tá vel ins ti tu i ção e aos ho mens que a com põem, 
que têm ins cri to seus no mes em mo men tos de cru ci al 
im por tân cia em nos sa his tó ria.

Ori gi nan do-se di re ta men te das cor po ra ções de
mes tres da Ida de Mé dia, a Ma ço na ria sem pre man te -
ve, ao lon go de seu de sen vol vi men to his tó ri co, al gu -
mas ca rac te rís ti cas es sen ci a is da que las or ga ni za -
ções. Vale lem brar que as cor po ra ções de mes tres,

além de seus in te res ses es tri ta men te pro fis si o na is,
ocu pan do-se de ga ran tir a con ti nu i da de do sa ber por
meio da re la ção en tre seus mem bros, de di ca vam-se
tam bém a ou tras ati vi da des es sen ci a is para a vida do
ho mem em so ci e da de – ati vi da des re li gi o sas, ca ri ta ti -
vas e cul tu ra is. Re ves ti am-se tam bém de um cla ro ca -
rá ter ini ciá ti co, que se trans mi tiu, igual men te, ao lon -
go dos anos, para a Ma ço na ria, ins pi ran do sua es tru -
tu ra e seus ri tu a is.

No Bra sil, o mo vi men to ma çom tem seu iní cio
em 1797, com a ins ti tu i ção da Loja Ca va le i ros da Luz
em Sal va dor, na Ba hia. Mu i tas ou tras lo jas fo ram
aber tas nos anos se guin tes. Já em 1822, em 17 de ju -
nho, três me ses ape nas, por tan to, an tes da De cla ra -
ção da Inde pen dên cia, elas se uni fi ca ram sob a li de -
ran ça do Gran de Ori en te Bra si le i ro, que teve como
um de seus pri me i ros di ri gen tes José Bo ni fá cio de
Andra da e Sil va, o Pa tri ar ca da Inde pen dên cia.

Seja como ins ti tu i ção, seja por meio da ação de
seus mem bros, a Ma ço na ria es te ve, des de os seus
iní ci os, com pro me ti da com os ru mos da so ci e da de
bra si le i ra, de fen den do as te ses e ban de i ras que re -
pre sen ta vam, em cada mo men to his tó ri co, os in te res -
ses mais re le van tes de todo o povo bra si le i ro. É co -
nhe ci da sua par ti ci pa ção, por exem plo, no mo vi men to 
pela Inde pen dên cia, na Abo li ção da Escra va tu ra, na
ins ta u ra ção da Re pú bli ca. A atu a ção de emi nen tes
mem bros da Ma ço na ria é hoje re co nhe ci da como fun -
da men tal para ga ran tir o su ces so des sas im por tan tes 
con quis tas da Na ção bra si le i ra. 

Em pe río dos mais re cen tes de nos sa his tó ria,
Sr. Pre si den te, não po dem ser es que ci dos os es for -
ços de sen vol vi dos pe los ma çons, ao lado de todo o
nos so povo, em de fe sa das mais im por tan tes lu tas
tra va das em de fe sa do pro gres so do Bra sil e de suas
ins ti tu i ções de mo crá ti cas. Re fi ro-me aqui, por exem -
plo, às lu tas em de fe sa da anis tia para os pre sos po lí -
ti cos e em fa vor da re de mo cra ti za ção, tra va das to das
as ve zes em que for mos in fe li ci ta dos por go ver nos di -
ta to ri a is e obs cu ran tis tas.

Tais lu tas es tão ple na men te de acor do com os
prin cí pi os bá si cos que re gem a Ma ço na ria: li ber da de,
igual da de e fra ter ni da de. Li ber da de para os ho mens
e os gru pos so ci a is, para que pos sam de sen vol ver
suas po ten ci a li da des. Igual da de de di re i tos e de ve res 
en tre os ho mens e os gru pos, sem dis tin ção de re li -
gião, raça ou na ci o na li da de. Fra ter ni da de en tre to dos
os ho mens, fi lhos do mes mo Cri a dor, e fra ter ni da de,
tam bém, en tre to das as na ções.

Esses ele va dos prin cí pi os é que têm fa vo re ci do
a atra ção, para o seio da Ma ço na ria, de tan tos ho -
mens ilus tres, em to dos os tem pos e em to das as na -



ções. Fi ló so fos e es cri to res como Vol ta i re, Go et he e
Vic tor Hugo. Mú si cos como Be et ho ven e Mo zart. Mi li -
ta res como Na po leão e Ga ri bal di. Os mais im por tan -
tes pro mo to res da li ber da de nas Amé ri cas fo ram, em
sua qua se to ta li da de, ma çons: Ge or ge Was hing ton,
nos Esta dos Uni dos; San Mar tin, na Argen ti na; Bo lí -
var, no nor te da Amé ri ca do Sul; José Mar tí, em Cuba; 
e, no Bra sil, o já ci ta do José Bo ni fá cio e o pró prio
Impe ra dor Dom Pe dro I.

É a obe diên cia e a le al da de a es ses prin cí pi os
que nos faz ter a cer te za de que a Ma ço na ria bra si le i -
ra tem um lar go ca mi nho à sua fren te e que sa be rá
pal mi lhá-lo, como o fez até ago ra, om bro a om bro
com o povo, cons tru in do jun to com ele um fu tu ro ple -
no de so li da ri e da de e jus ti ça.

Ao fi na li zar este bre ve pro nun ci a men to, que ro,
Sr. Pre si den te, re fe rir-me com par ti cu lar ca ri nho à ir -
man da de ma çô ni ca de meu Esta do de Mato Gros so
do Sul, cu jas ati vi da des ga nham des ta que atra vés de
suas ins ti tu i ções:

a) Gran de Loja Ma çô ni ca do Esta do de Mato
Gros so do Sul – na pes soa do Grão-Mes tre João Ba -
tis ta de Car va lho;

b) Gran de Ori en te do Esta do de Mato Gros so
do Sul, fi li a do ao Gran de Ori en te do Bra sil – na pes -
soa do Emi nen te Grão Mes tre Esta du al Ossa mu
Kato; 

c) Gran de Ori en te de Mato Gros so do Sul,
mem bro da Con fe de ra ção Ma çô ni ca do Bra sil, na
pes soa do So be ra no Grão-Mes tre Wil li an Atal lah.

Cor pos Fi lo só fi cos:
So be ra no Gran de Inspe tor Li túr gi co da Re gião

de Mato Gros so do sul – Mu xe que Chin za ri an.
Há, no Esta do de Mato Gros so do Sul, apro xi -

ma da men te qua tro mil ma çons per ten cen tes às Três
Po tên ci as re gu la res.

A Ma ço na ria atua na área edu ca ci o nal atra vés
da FUNLEC – Fun da ção Low tons de Edu ca ção e Cul -
tu ra, que pos sui prin ci pal men te os se guin tes ob je ti -
vos:

I – Cri ar, ins ta lar e man ter es ta be le ci men tos de
en si no de edu ca ção bá si ca, su pe ri or e pro fis si o nal,
nos ter mos dos prin cí pi os con sig na dos nas le gis la -
ções res pec ti vas;

II – Cri ar, ins ta lar e man ter cen tros de en si no,
pes qui sa, ex ten são e pres ta ção de ser vi ços à co mu -
ni da de.

Atu al men te, a FUNLEC pos sui onze es co las em 
Esta do de Mato Gros so do Sul, sen do cin co de las em
Cam po Gran de, com um to tal de 6.452 alu nos.

Os cur sos su pe ri o res da FUNLEC são ofe re ci -
dos pelo Insti tu to de Ensi no Su pe ri or, se di a do em
Cam po Gran de, ca pi tal do Esta do, com fa cul da des de 
Pe da go gia, Se cre ta ri a do Exe cu ti vo Bi lín güe, Bi bli o te -
co no mia e Edu ca ção Fí si ca.

Está em tra mi ta ção no MEC – Mi nis té rio da
Edu ca ção e Cul tu ra – a cri a ção de um Insti tu to de
Ensi no Su pe ri or na ci da de de Bo ni to, com fa cul da des
de Admi nis tra ção, com ên fa se em Admi nis tra ção Ru -
ral, Tu ris mo e Eco lo gia.

Há pro je to de se cri ar um Insti tu to de Ensi no Su -
pe ri or tam bém em Três La go as e Apa re ci da do Ta bo -
a do.

Com re la ção ao tra ba lho com os jo vens, a
Ordem de Mo lay é uma or ga ni za ção para jo vens do
sexo mas cu li no com ida de en tre 12 e 21 anos que
visa pre pa rar o seu ca rá ter, com base nas ”7 vir tu des
car de a is“: Amor fi li al, Re ve rên cia pe las co i sas sa gra -
das, Cor te sia, Com pa nhe i ris mo, Fi de li da de, Pu re za e 
Pa tri o tis mo. Em Mato Gros so do Sul exis tem 13 Ca pí -
tu los, sen do 4 em Cam po Gran de. Essa Ordem, fun -
da da em 1983, já ini ci ou em nos so Esta do cer ca de
2.100 jo vens. Em todo o Bra sil, já fo ram ini ci a dos,
apro xi ma da men te, 45.000.

A Ordem das Fi lhas de Jó foi de sen vol vi da com
a fi na li da de de for mar o ca rá ter mo ral, in te lec tu al e
es pi ri tu al das jo vens com ida de va ri an do en tre 11 e
20 anos in com ple tos. Em Mato Gros so do Sul, exis te
ape nas um Bet hel, lo ca li za do em Cam po Gran de. Foi
fun da do em 18 de no vem bro de 2000, sob o pa tro cí -
nio do Gran de Ori en te do Esta do de Mato Gros so do
Sul. Hoje é cons ti tu í do por 50 ga ro tas.

Apre sen to mi nhas es pe ci a is con gra tu la ções
aos ilus tres grão-mestres do meu Esta do, Mato Gros -
so do Sul, pres tan do as mi nhas sin ce ras ho me na -
gens a to dos os ma çons sul-mato-grossenses, que
têm sa bi do man ter-se fiéis à glo ri o sa tra di ção his tó ri -
ca da Ma ço na ria, a seus ri tu a is e a seus pro pó si tos.

Apro ve i to es pe ci al men te para ho me na ge ar a
Ma ço na ria pelo Dia do Ma çom, que ocor re rá no pró xi -
mo dia 20, e, em ter mos pes so a is, en vi ar à mi nha
Loja, Ma re chal The o do ro nº 2, cujo ir mão, Mu ri lo Lu ci -
a no de Sou sa, por meio dos seus tra ba lhos ma çô ni -
cos, na tu ral men te sa be rá trans mi tir a eles tudo aqui lo
que foi dito por mi nha pes soa.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res e Srªs Se na do -
ras, mu i to obri ga do, e que Deus nos aben çoe.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
por per mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. S.



Exª dis põe de até vin te mi nu tos para o seu pro nun ci a -
men to.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, que ro ter o pri vi lé gio, nes ta sex -
ta-feira, de co me mo rar a apro va ção, ocor ri da an te on -
tem, pela Câ ma ra dos De pu ta dos, do novo pro je to do
Có di go Ci vil.

A mi nha Fa cul da de de Di re i to, em Belo Ho ri zon -
te, na Pra ça Affon so Ari nos, era uma es co la po lí ti ca e
se agi gan tou no con ce i to na ci o nal, so bre tu do ao to -
mar a de ci são in for mal, mas de for ma in so fis má vel,
de com ba ter a di ta du ra Var gas, bus can do a re de mo -
cra ti za ção do País, após de um lon go pe río do de des -
po tis mo.

O sen ti men to de Mi nas, a cul tu ra mi ne i ra e a
nos sa Belo Ho ri zon te, ain da pe que na, mas de gran -
des ho mens, to dos nos uni mos para com ba ter a di ta -
du ra e o des po tis mo do Go ver no Var gas e, ao mes mo
tem po, es tu dar pro fun da e con sis ten te men te os có di -
gos Ci vil, Pe nal e Pro ces su al, que for mam uma ca te -
dral do Di re i to no País, cons ti tu í do hoje por 170 mi -
lhões de bra si le i ros – ape nas em Mi nas Ge ra is, so -
mos 18 mi lhões de ha bi tan tes, em apro xi ma da men te
900 mu ni cí pi os.

No con tex to da vida ju rí di ca do País, es ses có di -
gos re pre sen ta ram e re pre sen tam mo ti vo de or gu lho
mu i to gran de para os mi ne i ros, pela pers pec ti va de
uma con tri bu i ção para a de mo cra cia, para aju dar a
evo lu ção das ins ti tu i ções e tor ná-lo o Bra sil uma Na -
ção res pe i ta da. De fato, hoje es ta mos me re cen do o
olhar do mun do in te i ro.

O Có di go Ci vil sem pre foi e con ti nua sen do ma -
té ria po lê mi ca, mas tam bém sem pre teve o mé ri to de,
até os dias de hoje, com pe que nas mo di fi ca ções, as -
se gu rar uma vida or de na da para a so ci e da de bra si le i -
ra, di ri min do po lê mi cas e en se jan do opor tu ni da des a
ju ris tas, ad vo ga dos, pro fes so res, con sul to res e es pe -
ci a lis tas de de ba ter a ma té ria de for ma con sis ten te e
pro fun da men te.

O meu ve lho e sem pre novo pro fes sor de Di re i to
Ci vil da Uni ver si da de de Mi nas Ge ra is, da mi nha Fa -
cul da de, o Pro fes sor Fran zem de Lima, le ci o na va
essa ma té ria, na que le tem plo do Di re i to bra si le i ro, e
res sal ta va per ma nen te men te que o nos so Có di go Ci -
vil ti nha a di men são e a ro bus tez de uma ca te dral.
Uma ca te dral que vi veu 26 anos – e ain da vive. Po -
rém, com a evo lu ção da so ci e da de bra si le i ra, ele po -
de rá re pre sen tar um novo avan ço his tó ri co ao aga sa -
lhar, den tro do Di re i to, pers pec ti vas para uma so ci e -
da de mais jus ta e mais igua li tá ria. Como to dos nós

as pi ra mos. Ao mes mo tem po, faz de sa pa re cer a an ti -
ga di fe ren ci a ção ou su pe ri o ri da de do ho mem di an te
da mu lher, como se ela fos se uma par ce i ra de ser da -
da, sem me re cer res pe i to na vida so ci al, po lí ti ca, cul -
tu ral e eco nô mi ca do País. Hoje, com o novo Có di go
Ci vil, com as leis já exis ten tes, com as sen ten ças e in -
ter pre ta ções já pro fe ri das pela ma gis tra tu ra bra si le i -
ra, as di fe ren ças são mí ni mas, se é que ain da exis -
tem. A mu lher al can çou po si ção de igual da de com os
ho mens pelo seu es for ço e o re co nhe ci men to de to -
dos. 

O Có di go tra mi tou nes ta Casa por 26 anos. Ain -
da tra mi ta, mas ad qui riu cer ta ve lo ci da de, pri me i ra -
men te aqui, no Se na do, pelo nos so es for ço e o tra ba -
lho do gran de ex-Senador Jo sap hat Ma ri nho, gló ria
ba i a na, gló ria bra si le i ra, ami go de nós to dos, que
hon rou esta Casa, dis cor dan do in clu si ve do seu par ti -
do e de seus com pa nhe i ros e ami gos. E sou be mar -
car a sua pre sen ça nes ta tri bu na, me re cen do o res -
pe i to e a con si de ra ção dos bra si le i ros.

O Pro fes sor ba i a no exa mi nou exa us ti va men te o 
pro je to do Có di go Ci vil, de ba teu to dos os seus itens
e, em con ver sas co nos co, ma ni fes ta va pre o cu pa ção
no sen ti do de apri mo rá-lo. Encon trou, é na tu ral, di fi -
cul da des para mo di fi car tex tos, ex pres sões e pa la -
vras que, já cris ta li za das por mu i tos anos no Bra sil,
por tan to de di fí cil subs ti tu i ção. No en tan to, o
ex-Senador Jo sap hat Ma ri nho ul tra pas sou es sas bar -
re i ras e re no vou o con tex to do Có di go, numa con tri bu -
i ção sig ni fi ca ti va do Se na do da Re pú bli ca, no sen ti do
de ofe re cer ao País um do cu men to à al tu ra, que pos -
sa efe ti va men te se cons ti tu ir num mo nu men to e que
hon re a le gis la tu ra do País, que é o Có di go Ci vil Bra si -
le i ro.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me,
V. Exª, um apar te?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Com pra zer, con ce do um apar te ao Pre si den te da
Casa, de mo cra ta como sem pre, Se na dor Edi son Lo -
bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Mo nu men to,
diz V. Exª; mo nu men to, de fato, ele é. O Có di go Ci vil
tal vez seja a prin ci pal lei ba li za do ra dos cos tu mes de
nos so País e do mun do. O Có di go Ci vil, por mu i tas dé -
ca das, ser viu aos bra si le i ros, ain da que o avan ço no
tem po – e V. Exª se re fe re a ele – te nha tor na do al -
guns de seus dis po si ti vos ar ca i cos, atra sa dos, de fa -
sa dos e dis tan tes da que la ida de. Daí a ne ces si da de
de se ter fe i to um novo Có di go, e não ape nas uma re -
for ma, ain da que não se per des se a me mó ria his tó ri -



ca do ve lho e gran de ser vi dor da so ci e da de bra si le i ra: 
o ve lho Có di go.

O que diz V. Exª vem em ho me na gem tam bém
ao Se na do da Re pú bli ca, que ma dru gou nes sa ma té -
ria. Foi o Se na do que to mou a ini ci a ti va de vo tar em
pri me i ro lu gar esse novo mo nu men to, que é o Có di go
Ci vil. E já ouço, a par tir de hoje, al gu mas crí ti cas ao
tex to atu a li za do. Re co nhe ço que os avan ços da so ci -
e da de mun di al eram im pre vi sí ve is, mas esse Có di go
não pode es tar nas cen do já atra sa do, não pode es tar
nas cen do per di do no tem po e no es pa ço. To dos nós
nos re cor da mos do que foi a in ten ção, o ta len to e a
ge ni a li da de de Na po leão Bo na par te quan do cri ou o
Có di go Ci vil na Fran ça, a par tir do qual tan tos e tan tos 
ou tros fo ram er gui dos nas na ções di fe ren tes do mun -
do li vre e do mun do de mo crá ti co. O Se na do tem ma -
dru ga do não ape nas nes sa ma té ria mas em tan tas
ou tras. Qu an do hoje se fala no pa co te éti co, lou ve-se
o Se na do, por que foi aqui que ele de fato co me çou.
Foi aqui que vo ta mos em pri me i ro lu gar e há mu i to
tem po a sus pen são das imu ni da des par la men ta res
para cri mes co muns. E não o fi ze mos de ma ne i ra
anár qui ca, de ma ne i ra de ma gó gi ca, pura e sim ples -
men te sus pen den do aqui lo que a de mo cra cia no
mun do con sa grou como sen do um ins tru men to dela
pró pria, que é a imu ni da de par la men tar. Aqui, to ma -
mos o cu i da do de fa zer com que por qua tro me ses
pu des se a Casa par la men tar exa mi nar o pe di do de li -
cen ça para pro ces sar De pu ta do ou Se na dor e de li be -
rar so bre esse pe di do, di zen do sim ou não, por que
ha ve rá mo men tos em que o pe di do será in jus to. Mas,
na qui lo em que ele for jus to, deve a Casa con ce der; e, 
na qui lo em que a Casa não se ma ni fes tar, o pe di do
es ta rá au to ma ti ca men te con ce di do. Tam bém to ma -
mos ou tras ini ci a ti vas re vo lu ci o ná ri as em ma té ria de
cos tu mes éti cos e po lí ti cos, aqui no Se na do, e que
ago ra es tão sen do exa mi na dos pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Qu e ro, com isso, lou var o dis cur so de V. Exª,
que é de fato opor tu no, na me di da em que fala do Có -
di go Ci vil e des sas ma té ri as que o Se na do to mou a
ini ci a ti va de ela bo rar. O Se na do cum pre ri go ro sa men -
te o seu pa pel. Hoje, na Pre si dên cia da Casa, ouço
mu i tas ve zes per gun tas se gun do as qua is o nos so
tra ba lho está sen do pre ju di ca do, está sen do len to,
está sen do de si di o so, está sen do le ni en te em ra zão
de cri ses po lí ti cas, o que não é ver da de i ro. Este ple -
ná rio fun ci o na to dos os dias e fun ci o na pro du zin do. E
não ape nas o ple ná rio do Se na do, as co mis sões téc -
ni cas se re ú nem, ela bo ram, dis cu tem, vo tam os seus
pa re ce res e man dam ao ple ná rio leis que são boas.
Até po de rão ser per fe i tas, elas nun ca o são, mas são
boas e são fe i tas com o es pí ri to de res pon sa bi li da de.

E V. Exª, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, um dos po lí ti cos 
de lon ga du ra ção nes te País, cuja ex pe riên cia cons ti -
tui um ca be dal que de ve mos pre ser var em hon ra da
vida pú bli ca bra si le i ra, tem tido par ti ci pa ção sa li en te
na vo ta ção des ses pro je tos nas Co mis sões téc ni cas
e aqui tam bém, no ple ná rio do Se na do Fe de ral. Te -
mos, hoje, na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça,
cer ca de no ve cen tos e qua ren ta e sete pro je tos com
pa re ce res aguar dan do vo ta ção e a Co mis são se re ú -
ne e vota fre qüen te men te. No ple ná rio, não nos de -
mo ra mos, não nos per de mos em dis cus sões in ter mi -
ná ve is e es té re is no en ca mi nha men to des ses pro je -
tos. Te mos vo ta do aqui lo que con vém à so ci e da de
bra si le i ra e o fa ze mos to dos os dias. Tem V. Exª, por -
tan to, o meu apo io, os meus cum pri men tos e as mi -
nhas ho me na gens pelo tema que le van ta, na ma nhã
de hoje, em re la ção ao Có di go Ci vil e ao Se na do da
Re pú bli ca.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Agra de ço a V. Exª, Pre si den te Edi son Lo bão, essa bri -
lhan te ma ni fes ta ção, so bre tu do pela con sis tên cia e
ve e mên cia com que a faz. Estas de cor rem da sua
con vic ção, como Pre si den te da Casa, de que está
cum prin do o seu de ver e con tri bu in do para que a ima -
gem des ta ins ti tu i ção não so fra ne nhu ma fric ção, ne -
nhum jul ga men to in de vi do da so ci e da de bra si le i ra.

Fe li ci to-o pela con tri bu i ção dada a este pro nun -
ci a men to, de for ma im pro vi sa da de mi nha par te, exa -
ta men te por que quan do a ma té ria é con sis ten te, pro -
fun da e di nâ mi ca, ela me re ce o pro nun ci a men to es -
pon tâ neo e na tu ral, o mais ra pi da men te pos sí vel.

Acres cen to, ain da em re la ção ao seu apar te,
que, de uns me ses para cá, te nho con ver sa do di a ri a -
men te com V. Exª, com o Se na dor Ber nar do Ca bral e
com o Lí der Hugo Na po leão. Esta Casa tem sido a pi -
o ne i ra na apro va ção de pro je tos sig ni fi ca ti vos re la ci o -
na dos com o con sen so éti co da so ci e da de bra si le i ra.
É cla ro que a Câ ma ra tam bém faz par te des sa ta re fa.
Como ocor re, ago ra, no caso dos pro je tos do pa co te
éti co – é esta a de no mi na ção que se está usan do.
São ma té ri as já vo ta das pelo Se na do, de mons tran do
a sua pre o cu pa ção com a de mo cra cia e, igual men te,
com pro pó si to con sen su al, para não per der essa es -
pé cie de po li ni za ção que pa u ta nos sa ati vi da de le gis -
la ti va. Ti ve ram es sas ma té ri as, nes ta Casa, o apo io
de to dos e, ago ra, en con tram-se na Câ ma ra, que pre -
ci sa, efe ti va men te, se de bru çar so bre elas e de ci dir,
de for ma al ti va. Para que elas te nham – e as sim ocor -
re rá, a mes ma qua li da de e o zelo com que fo ram tra -
ta das no Se na do da Re pú bli ca.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um ou tro apar te?



O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Pois não, Se na dor. 

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, que ro abor dar um ou tro tipo de lei
– por que, aqui, mu i tas ve zes, te mos re ce i os in fun da -
dos de tra tá-la -, que é a Lei de Impren sa. No Se na do
Fe de ral, vo ta mos uma Lei de Impren sa que tam bém
pode até não ser a me lhor mas que, pelo me nos, é
pró xi ma dis so, e que se en con tra na Câ ma ra aguar -
dan do pro nun ci a men to. Essa Lei diz res pe i to à con -
ten ção da li ber da de de im pren sa? Não. Essa Lei pro -
cu ra pres si o nar, pre mir, obs tru ir, obs ta cu li zar o tra ba -
lho dos jor na lis tas? Não, ab so lu ta men te não. Te nho
con ver sa do com edi to res e do nos de jor na is e re vis -
tas e eles pró pri os se res sen tem da au sên cia de uma
le gis la ção des sa na tu re za, tan to que es tão es ta be le -
cen do có di gos de éti ca in ter nos, nos seus jor na is,
para dis ci pli nar o fun ci o na men to de suas em pre sas.
Então, é ne ces sá rio e in dis pen sá vel que o Con gres so 
Na ci o nal se apres te tam bém na for mu la ção de uma
lei des sa na tu re za, para que não haja ca te go ria de
bra si le i ros di fe ren tes das de ma is. To dos nós so mos
sub me ti dos às leis, e é bom que to dos os es ta men tos
so ci a is o se jam, mas in sis to em di zer que uma Lei de
Impren sa as sim, só bria e res pon sá vel, não é con tra o
jor na lis ta ou con tra os jor na is, mu i to me nos con tra a
li ber da de de im pren sa, até por que, como de mo cra tas
– e to dos nós, aqui, o so mos –, no ins tan te em que
não ti ver mos uma im pren sa li vre e fun ci o nan do, não
te re mos li ber da des e, por con se qüên cia, não te re mos 
de mo cra cia. Pre ci sa mos ter uma im pren sa for te e li -
vre, mas for te, li vre e res pon sá vel. A Lei de Impren sa
está, por tan to, na Câ ma ra, aguar dan do a ma ni fes ta -
ção. Ela in te res sa aos ve í cu los de pu bli ca ção e aos
pró pri os jor na lis tas, por que é ba li za do ra e si na li za do -
ra da qui lo que pode e deve ou não ser fe i to.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Ma ni fes to a V. Exª o meu apla u so e o meu res pe i to à
sua ma ni fes ta ção, con si de ran do so bre tu do que V. Exª 
fez do jor na lis mo a sua car re i ra e sem pre foi um dos
ex po en tes da im pren sa em nos so País. Co nhe ce pro -
fun da men te a ma té ria, vi ve-a, pois de man da o as sun -
to, em to dos es ses anos em que se vem de bru çan do
so bre a no tí cia, in ter pre tan do-a, ra ci o ci nan do, in tu in -
do, mos tran do a sua vo ca ção no sen ti do de que o jor -
na lis mo re pre sen ta uma es co la pú bli ca, E, sen do as -
sim, V. Exª, para com ple tar esse ci clo de sua vida pú -
bli ca, ele geu-se Se na dor da Re pú bli ca e, hoje, pre si -
de, com ca te go ria e ele va ção, o Se na do da Re pú bli -
ca, a mais alta Casa des te País, sob os olhos e a ter -
nu ra de um ba i a no cha ma do Rui Bar bo sa.

Nes ta hora, an tes de com ple men tar as mi nhas
con si de ra ções so bre o novo Có di go Ci vil, que ro pa ra -
be ni zar o Se na dor Ber nar do Ca bral, não por ser meu
ami go ou nos so com pa nhe i ro, mas por ser um ho -
mem de ca rá ter: ca te go ria ex tre ma. S. Exª con duz a
sua vida com equi lí brio e me re ce es tar pre si din do,
mais uma vez, a nos sa Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. Mas, cre io que S. Exª me re ce
mu i to mais da or ga ni za ção par ti dá ria que re pre sen ta -
mos e des ta Insti tu i ção, di an te do ex ce len te de sem -
pe nho de mis sões ele va das.

Sr. Pre si den te, vol to ao tema ini ci al: o novo Có di -
go Ci vil.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Fran ce li no 
Pe re i ra?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Com pra zer, por ser Se na dor de To can tins e por que
nas ceu em Mi nas Ge ra is, de for ma em be ve ce do ra.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Meu que -
ri do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, V. Exª faz mu i to bem
em ho me na ge ar a en tre ga à so ci e da de des se ins tru -
men to im por tan te de de mo cra cia – tão im por tan te
como é a Cons ti tu i ção bra si le i ra. V. Exª está tam bém
de pa ra béns por enal te cer a fi gu ra do emi nen te
ex-Senador, do nos so ex-Colega Pro fes sor Jo sap hat
Ma ri nho, que, ou vin do a opi nião de to dos, aca bou por
apre sen tar uma peça mu i to bem ela bo ra da, a peça
pos sí vel. Foi ela sub me ti da à apre ci a ção da Câ ma ra,
onde foi fi nal men te apro va da. Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra, as sis tin do à im pren sa te le vi sa da do nos so País, 
já ouvi crí ti cas ao novo Có di go Ci vil en tre gue à po pu -
la ção bra si le i ra, que so men te en tra rá em vi gor da qui
a dois anos. Alguns re pór te res dis se ram, ao mes mo
tem po em que fa zi am pes qui sa no meio da po pu la -
ção, que o novo Có di go já nas ce ana crô ni co, que as -
sun tos im por tan tes como a clo na gem de se res hu ma -
nos ou de ani ma is, como a união en tre ho mos se xu a -
is, como a ques tão dos trans gê ni cos, como os hac -
kers e ou tros te mas mais, en fim, que as sun tos mu i to
atu a is não fo ram tra ta dos nes se novo Có di go Ci vil.
Mas, no bre Se na dor, que ro aler tar a so ci e da de bra si -
le i ra – e lem bro aqui o que dis se o emi nen te Se na dor
Edi son Lo bão – para o fato de que aqui to dos os dias
se tra ba lha; to dos os dias são apre ci a dos pro je tos de
lei; to dos os dias se fa bri cam leis. Por con se guin te,
exis tem di ver sos pro je tos, re cla ma dos pela po pu la -
ção bra si le i ra, que tra tam des sas e de ou tras ques -
tões atu a is. Elas es tão sen do apre ci a das pe las duas
Ca sas do Con gres so Na ci o nal. Ra ti fi co, mais uma
vez, aqui lo que dis se o Pre si den te do Se na do, Se na -
dor Edi son Lo bão: nes ta Casa tra ba lha-se to dos os



dias. Em que pese, even tu al men te, exis ti rem as sun -
tos que de vam ser re sol vi dos, as sun tos para os qua is
a so ci e da de exi ge sa tis fa ção, a nos sa mis são e o nos -
so de ver cons ti tu ci o nal têm sido cum pri dos nes ta
Casa. Por tan to, que ro lou var a ati tu de de V. Exª e
acal mar, tran qüi li zar a po pu la ção, por que as sun tos
que não fo ram abran gi dos pelo Có di go Ci vil mas que
es tão apre sen ta dos à so ci e da de bra si le i ra po de rão
ser apro va dos aqui até o mo men to de en trar em vi -
gên cia o Có di go. E mais: gos ta ria de di zer a V. Exª que 
te nho sa tis fa ção e or gu lho mu i to gran des por ter par ti -
ci pa do, ain da que como su plen te, da Co mis são que
ana li sou e ela bo rou o novo Có di go Ci vil Bra si le i ro, já
re cla ma do há tan tos anos pela po pu la ção. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – A 
ma ni fes ta ção de V. Exª, meu caro Se na dor, tem sig ni -
fi ca ção pro fun da, in clu si ve por que, sen do le gis la dor
ex pe ri en te e ten do uma vida pú bli ca de re le vo, é mé -
di co; além de mé di co, mi ne i ro; além de mi ne i ro, ci da -
dão de To can tins, e tem de mons tra do, aqui, suas pre -
o cu pa ções com os as sun tos per ti nen tes ao seu Esta -
do e, so bre tu do, os re la ci o na dos com o Bra sil. V. Exª
não é ape nas um po lí ti co con ven ci o nal. V. Exª, as sim
como o Se na dor Edi son Lo bão, é um no tá vel ho mem
pú bli co. E só os ho mens pú bli cos ver da de i ros e de vo -
ta dos me re cem o res pe i to da Na ção e des ta Casa.

Não pos so li mi tar as mi nhas con si de ra ções e
meu res pe i to ape nas ao Se na dor Jo sap hat Ma ri nho.
Hoje S. Exª, re si de nes ta Ca pi tal, di ri ge uma fa cul da -
de de Di re i to e es cre ve se ma nal men te no Cor re io
Bra zi li en se ma té ria de sig ni fi ca ção na ci o nal. Mi nhas
con si de ra ções e o meu apla u so vão tam bém para o
De pu ta do Fe de ral por Per nam bu co, Ri car do Fi ú za.
Ami go e com pa nhe i ro, Fi ú za pas sou por mo men tos
tor men to sos no exer cí cio da vida par la men tar na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, e foi in jus ti ça do. Lem bro-me de
que, em con ver sa com S. Exª, eu sem pre lhe di zia que 
o me lhor ca mi nho que ele te ria para po si ci o nar-se no -
va men te pe ran te a opi nião pú bli ca se ria re tor nar à
Câ ma ra dos De pu ta dos pelo voto di re to e se cre to. E
as sim S. Exª o fez. Ele geu-se no va men te De pu ta do
Fe de ral e re ce beu a in cum bên cia – lou vo aqui a ace i -
ta ção des sa mis são – de ser o Re la tor, na Câ ma ra
dos De pu ta dos, do pro je to que re for mu la o Có di go Ci -
vil. Du ran te dois anos e meio, afas ta do da ri bal ta, lon -
ge da mí dia, S. Exª de bru çou-se exa us ti va men te so -
bre o re fe ri do pro je to, de ba teu-o em toda sua di men -
são e, ao fi nal, ofe re ceu à Câ ma ra dos De pu ta dos
uma pro po si ção que, ain da que me re cen do re pa ros e
pro vo can do po lê mi ca, é um sal to im por tan te no sen ti -
do da de ci são po lí ti ca de tra zê-lo ao de ba te nes ta
fase fi nal.

Cre io que nós, Se na do res e De pu ta dos, pre ci -
sa mos es tar aten tos a um novo fa tor, a um novo ins -
tru men to, o qual con tri bui bas tan te para au men tar
ain da mais a di men são das duas Ca sas do Con gres -
so Na ci o nal. Re fi ro-me à di vul ga ção de nos sas ati vi -
da des por in ter mé dio do jor nal, da rá dio e da te le vi são 
das duas Ca sas. Tudo o que aqui acon te ce, si mul ta -
ne a men te está sen do vis to, lido, co men ta do e dis cu ti -
do no Bra sil in te i ro. De tal for ma que pre ci sa mos ter
cu i da do ao de ba ter es sas ma té ri as. Será sem pre ne -
ces sá rio che gar logo à de ci são, por que, até o des fe -
cho de uma ma té ria, aque les que es tão nos ven do
pela te le vi são ou nos ou vin do pelo rá dio de man dam a 
esta Casa, para cá en vi am men sa gens por e-mail,
ma ni fes tan do, às ve zes, po si ções an ta gô ni cas, por -
que não es pe ra ram pelo re sul ta do afi nal ado ta do.

Por isso mes mo, o novo Có di go Ci vil que está
sen do vo ta do pre ci sa en trar em vi gor o mais ra pi da -
men te pos sí vel, exa ta men te den tro de um ano, tal
como foi apro va do pela Câ ma ra, e não em dois anos,
como foi acer ta do en tre os lí de res, para uma de ci são
pos te ri or. Nes se pra zo, isto é, em um ano, po de re mos 
fa zer mo di fi ca ções e, con se qüen te men te, apri mo rar
ain da mais o Có di go Cí vel até o mo men to em que co -
me çar a vi go rar.

Gos ta ria que V. Exª au to ri zas se a trans cri ção
nos Ana is des ta Casa de ma té ri as que ”O Glo bo“ está 
di vul gan do hoje so bre o novo Có di go Ci vil, re la ci o -
nan do o que está em vi gor e o que será al te ra do caso
seja apro va do, para que a opi nião pú bli ca tome co -
nhe ci men to do que está sen do al te ra do. As al te ra -
ções são subs tan ci a is e in flu i rá na vida de to dos os
bra si le i ros, da fa mí lia bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, es tou en vi an do à Mesa as ma té -
ri as que ver sam so bre o novo Có di go Ci vil, com pa ran -
do o con tex to atu al e o con tex to fu tu ro para que o
povo bra si le i ro sa i ba, efe ti va men te, o que está sen do
al te ra do, por que isso in te res sa a cada um dos 170 mi -
lhões de bra si le i ros. 

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDOS 
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.

Evan dro Ébo li, Le tí cia He le na e Ri car do Ga lhar do

Bra sí lia, Rio e São Pa u lo

Se de pen der do go ver no, o novo Có di go Ci vil, apro va do an -
te on tem pela Câ ma ra de po is de 26 anos de tra mi ta ção, en tra rá em

vi gor den tro de um ano, con tra ri an do um acor do dos lí de res fir ma -



do mi nu tos an tes da vo ta ção. Os de pu ta dos fi xa ram
um pe río do de tran si ção de dois anos por acre di tar
que o pro ces so ele i to ral atra pa lha rá a di vul ga ção do
novo có di go. Já o mi nis tro da Jus ti ça, José Gre go ri,
de fen deu a en tra da em vi gor do novo có di go em um
ano. Opi nião se me lhan te à do de pu ta do Ri car do Fi ú -
za (PPB-PE), re la tor do pro je to.

Na pro pos ta apro va da an te on tem – e que será vo ta da no va -

men te an tes de ser en vi a da para san ção do pre si den te Fer nan do

Hen ri que – cons ta um pe río do de tran si ção de um ano. Os lí de res,

po rém, com bi na ram ela bo rar ou tro pro je to de lei, am pli an do esse

pra zo para dois anos. Se não con se guir che gar a um con sen so, o

go ver no pode sim ples men te ve tar o pro je to de am pli a ção do pra zo.

Fi ú za afir ma que o pra zo de tran si ção tam bém fa ci li ta rá a in -

clu são de no vos tex tos, como os re la ti vos aos di re i tos do con su mi -

dor e da cri an ça. Já Gre go ri co me mo ra o que con si de ra avan ços no 

di re i to de fa mí lia.

– Do pon to de vis ta da his tó ria ju rí di ca bra si le i ra é um mo -
men to de gran de sig ni fi ca ção. O Có di go Ci vil, como di zia um ve lho

pro fes sor, é uma lei com ro bus tez de uma ca te dral – dis se o mi nis -
tro.

Espe ci a lis tas cri ti cam o tex to

! Inde pen den te men te do pra zo em que en tra rá em vi gor, o

novo có di go de sa gra dou a ju ris tas e es pe ci a lis tas em di re i to ci vil.
Para ad vo ga dos con sul ta dos pelo Glo bo, o pro je to é ob so le to, inó -
cuo e ana crô ni co. Eles con si de ram que o tex to não con tem plou te -
mas da atu a li da de – como, por exem plo, a re pro du ção as sis ti da, o

alu guel de úte ros, a guar da com par ti lha da, a in de ni za ção por da -
nos mo ra is em se pa ra ções ou ques tões li ga das à in ter net.

– Do pon to de vis ta téc ni co-judiciário, o tex to é uma obra de

arte. Mas la men ta vel men te o có di go já nas ce ve lho e de sa tu a li za do 

por ca u sa do pro ces so le gis la ti vo de mo ra do – diz o es pe ci a lis ta em 

di re i to de fa mí lia, Luíz Antô nio Sam pa io Gou ve ia.

O novo có di go e a vida real

He ran ça

Como é – em caso de re gi me de co mu nhão par ci al, me ta de

dos bens do ca sal fica para a vi ú va ou  vi ú vo e a ou tra me ta de para

fi lhos ou pais;

Como fica – o vi ú vo(a) terá di re i to à me ta de dos bens do ca -

sal e ain da di vi di rá a ou tra me ta de com fi lhos ou pais.

Pa ren tes co

Como é – o có di go em vi gor men ci o na o pa ren tes co em até

sex to grau;

Como fica – ago ra, só há pa ren tes até quar to grau.

Adul té rio

Como é – hoje é caso de se pa ra ção; pelo Có di go Pe nal, é

cri me;

Como fica – não é mais ca u sa, mas ape nas um mo ti vo que

pode de ter mi nar a se pa ra ção; per de im por tân cia no rol das ca u sas

da se pa ra ção.

União Está vel

Como é – o ca sal tem que es tar vi ven do dois anos jun tos

para ca rac te ri zar esse tipo de união;

Como fica – aca ba esse pra zo; bas ta por exem plo, es ta rem

vi ven do jun tos há seis me ses, des de que seja “pú bli ca, con tí nua e
du ra dou ra” a união.

Ma i o ri da de

Como é – 21 anos é a ida de para eman ci pa ção ci vil do ci da -

dão;

Como fica – cai para 18 anos. Com essa ida de jo vens po de -

rão se ca sar, as su mir dí vi das, fa zer cre diá rio, alu gar apar ta men to,

as si nar pro mis só ri as;

Gu ar da de Fi lhos

Como é – na se pa ra ção, os fi lhos fi cam com a mãe;

Como fica – os fi lhos não fi cam ne ces sa ri a men te com a
mãe, mas com quem ti ver “me lho res con di ções” de exer cer a guar -

da; um juiz vai de ci dir e vão pe sar cri té ri os como von ta de do fi lho,
es ta bi li da de emo ci o nal e fi nan ce i ra e grau de edu ca ção dos pais.

Ca sa men to Re li gi o so

Como é – há o ca sa men to re li gi o so se pa ra do do ci vil ou jun -

to, com pre sen ça de um juiz de paz;

Como fica – o ca sa men to re li gi o so ga nha efe i to ci vil; o ca -

sa men to pode ocor rer em qual quer cul to, e so men te de po is deve

ser re gis tra do no ci vil, le van do tes te mu nhas ou o re gis tro da ce ri -

mô nia re li gi o sa;

Esta do de Pe ri go

Como é – não exis te.

Como fica – O pro je to cria a fi gu ra do es ta do de pe ri go –
que pode in va li dar ne gó ci os ju rí di cos. Se para pa gar uma ci rur gia

ur gen te de pa ren tes, al guém pre ci sar ven der seu car ro ou sua casa 
a pre ço v il, essa ven da pode ser anu la da por que foi ce le bra da

quan do o ven de dor en con tra va-se em “es ta do de pe ri go”.

Le são

Como é – não exis te.

Como fica – Le são é quan do uma pes soa, em ne ces si da de, 

se obri ga a uma pres ta ção des pro por ci o nal ao va lor do ne gó cio;

este não é anu la do, des de que o fa vo re ci do con cor de com a re du -

ção da pres ta ção;

Ser vi ço Co mu ni tá rio

Como é – atu al men te exis te, como pena ci vil, a re pa ra ção

de da nos;

Como fica – in clui a pres ta ção de ser vi ço; no caso de ho mi -

cí dio, a in de ni za ção con sis te em pa ga men to do fu ne ral, des pe sas
com o luto da fa mí lia e pa ga men to de pen são ali men tí cia às pes so -

as a quem o mor to de via.

Enfi te u se

Como é – é con tem pla do no atu al tex to;

Como fica – de i xa de exis tir no novo tex to.

Pá trio Po der

Como é – di re i to exer ci do ape nas pelo pai;



Como fica – muda para “po der fa mi li ar”; a mãe vai po der,
por exem plo, au to ri zar a eman ci pa ção do fi lho.

Fi lhos Ado ta dos 

Como é  – es ta be le ce di fe ren ça en tre os fi lhos, com as ex -
pres são “fi lho le gí ti mo”;

como fica  – abo le a ex pres são fi lho le gi ti mo e fica es ta be le ci da 

a igual da de to tal e ab so lu ta to dos os fi lhos, in clu í dos os ado ta dos; 

Po der Fa mi li ar 

Como é – atu al men te é sub me ti do ao “pá trio po der”;

como fica – vai se es ten der à mãe. Per de o po der so bre o fi -

lho o pai e a mãe que cas ti gar o fi lho de for ma de su ma na, aban do -

na-lo ou pra ti car atos con trá rio à mo ral e aos bons cos tu mes; 

Con dô mi nio Pro ble má ti co

Como é – não exis tia; 

Como fica – o novo có di go pre vê pu ni ção ao con do mí nio

com com por ta men to pro ble má ti co; a ser de ci di do em as sem bléia,
que vai de mul ta até obri ga ção de sair do pré dio;

Novo Ca sa men to 

Como é – ape nas para cons ti tu i ção de fa mi lia; 

Como fica – es ta be le ce a co mu nhão “ple na de vida”, com

base na igual da de de di re i tos e de ve res do côn ju ges.

Ca sa men to Grá tis

Como é – as cus tas do ca sa men to são pa gas por qual quer

ci da dão, in de pen den te men te da clas se so ci al; 

Como fica – pas sa à ser gra tu í to para to das as pes so as que

se  de cla ra rem po bre; 

Tes ta men to

Como é – hoje é ne ces sá rio de cin co pes so as como tes te -

mu nha para tes ta men to; 

Como fica – con si de ra do mais for mal  e so le ne dos atos da

vida ci vil, o tes ta men to vai ser sim pli fi ca do, o nú me ro de tes te mu -

nho vai cair para duas, quan do o tes ta men to é pú bli co, e três quan -
do par ti cu lar;

Ali e na ção De Bens

Como é – o em pre sá rio(a) ca sa do(a) para ali e nar os bens

do pa tri mô nio da em pre sa de pen de de au to ri za ção do côn ju ge;

Como fica – ago ra, qual quer que seja o re gi me de bens, o
em pre sá rio (a) ca sa do (a) não de pen de de ou tor ga con ju gal para

ven der imó ve is do pa tri mô nio da em pre sa;  

Admi nis tra dor Da Empre sa

Como é – o ad mi nis tra dor da em pre sa não res pon de so li da -

ri a men te pe los pre ju í zo que a em pre sa ca u sar à so ci e da de ou a
po pu la ção em ge ral; 

Como fica – o ad mi nis tra dor, só cio ou não, pas sa a res pon -

der, por esse pre ju í zo, como, por exem plo, po lu i ção do meio am bi -
en te; 

Per da Do Imó vel

Como é  – um lon go e de mo ra do pro ces so tor na um imó vel

aban do na do pa tri mô nio do Esta do;

Como fica  – um caso fe cha da e aban do na da, que es te ja em 
dé bi to com o IPTU, pas sa ao pa tri mô nio do mu ni cí pio, sem ne ces -

si da de de de sa pro pri a ção;

Pro pri e da de So ci al

Com é  – não exis tia;

Como fica  – o có di go in cor po ra to dos os avan ços sur gi dos nos 

úl ti mos anos, vi san do à “so ci a li za ção” do di re i to de pro pri e da de;

Fi an ça Do Côn ju ge

Como é  – não se exi ge au to ri za ção do côn ju ge para se ava -

lis ta;

Como fica – ne nhum dos côn ju ges po de rá pres tar fi an ça ou
aval sem au to ri za ção do ou tro;

Ca pí tu lo Da Empre sa

Como é – não tra ta do as sun to;

Como fica – o novo có di go pas sa a dis ci pli nar quem pode
ser em pre sá rio, o que é es ta be le ci men to, o que é em pre sa, etc;

Pen são Ali men tí cia

Como é – um di re i to só para as pes so as ca sa das, a mu lher

se pa ra da é quem a re quer;

Como fica  – qual quer dos côn ju ges, in clu si ve o ma ri do po -

de rá pe dir, o di re i to vai se es ten der tam bém à união es tá vel.

Como era o Bra sil em 1916

*Em 1916, quan do foi san ci o na do o Có di go Ci vil em vi gor, o
gran de avan ço para as mu lhe res, que nem di re i to a voto ti nham e

vi vi am sob o jugo ab so lu to dos ma ri dos, foi o apa re ci men to do ba -

tom em cáp su la de me tal.

O mun do vi via a Pri me i ra Gu er ra Mun di al, e nes se pon to

nada mu dou, a não ser a nu me ra ção, com a Se gun da. Con ti nu a -

ram as guer ras lo ca li za das, como Co réia, Vi et nã, Ori en te Mé dio,

Gol fo, Mal vi nas, Bós nia etc etc. A Gu er ra Fria es ta va tão lon ge que

nem a Re vo lu ção So vié ti ca, de 1917, ti nha acon te ci do. O do mí nio

eco nô mi co era exer ci do pela Ingla ter ra, com seu im pé rio onde o sol 

nun ca se pu nha. Os Esta dos Uni dos, hoje a po tên cia he ge mô ni ca,

eram um jo vem país iso la ci o nis ta, mas dan do seus pri me i ros pas -

sos com a in va são da Re pú bli ca Do mi ni ca na.

O Bra sil vi via a Re pú bli ca Ve lha, com seu ro dí zio de pa u lis -
tas e mi ne i ros na Pre si dên cia, en tão ocu pa da por Ven ces lau Brás.
Ge tú lio Var gas, que se tor na ria a fi gu ra po lí ti ca do sé cu lo XX, com

a Re vo lu ção de 30, o Esta do Novo, em 1937, e a ele i ção pelo voto
di re to para a Pre si dên cia, em 1950, era um des co nhe ci do de pu ta -
do es ta du al no Rio Gran de do Sul.

Lou is Armstrong, que re vo lu ci o na ria o jazz, ti nha ape nas 15

anos. Pi xin gui nha, que re vo lu ci o na ria a mú si ca bra si le i ra, fi ze ra
seus pri me i ros ar ran jos para ci ne ma, te a tro e cir co um ano an tes.

Da vid Grif fith, con si de ra do o cri a dor da lin gua gem ci ne ma -

to grá fi ca, pela in tro du ção do cor te, da mon ta gem e dos clo ses, ti -
nha fe i to em 1915 “O nas ci men to de uma na ção”, o pri me i ro lon -

ga-metragem ame ri ca no. No Bra sil, tam bém em 1915, ini ci a ra-se

um ci clo de fil mes ins pi ra dos na li te ra tu ra, como “A mo re ni nha”, “O

gua ra ni” e “Ira ce ma”.



Em 1916, Eins te in di vul gou sua te o ria da re la ti vi da de. Franz
Kaf ka es cre veu “A me ta mor fo se”. E o Fla men go foi cam peão es ta -

du al.

RICARDO FIÚZA

“Com pa ro-o à Cons ti tu i ção”

*Re la tor do novo Có di go Ci vil, o de pu ta do Ri car do Fi ú za
(PPB-PE) com pa rou seu tex to à Cons ti tu i ção. Para ele, foi o pro je to

mais im por tan te vo ta do na Câ ma ra em dez anos.

Evan dro Ébo li

Bra sí lia

O Glo bo : Como foi esse pe río do de re la to ria?

Ri car do Fi ú za: Foi ex te nu an te, mas va leu a pena. Fo ram
dois anos e meio de tra ba lho inin ter rup to, mas o re sul ta do é po si ti -

vo para a so ci e da de. Foi o pro je to mais im por tan te vo ta do na Câ -

ma ra em dez anos. Com pa ro-o à Cons ti tu i ção.

*Que pon tos con si de ra mais im por tan tes?

Fi ú za: Vá ri os. Do pon to de vis ta da fa mí lia, foi mo der ni za dor. 

Ti ve mos a pre o cu pa ção de que a lei pa ras se na por ta da casa. Seja 

no ca sa men to ou na união es tá vel. Ti ra mos qual quer di fe ren ça en -

tre ho mem e mu lher, como o fim do pá trio po der e a bo ba gem de

vir gin da de ser mo ti vo de anu la ção de ca sa men to.

*E o adul té rio?

Fi ú za: Con ti nu ou no tex to, mas ape nas como uma das ca u -

sas de se pa ra ção do ca sal. A união es tá vel foi ou tro avan ço. Não
pre ci sa mais de dois anos para con su má-la.

*O se nhor é a fa vor de que en tre em vi gor em dois anos?

Fi ú za: Não. Acho um ano, como está no tex to, um tem po

bem ra zoá vel para fa zer mos as adap ta ções ne ces sá ri as, para me -

lho rá-lo. Mas um acor do en tre os par ti dos es ta be le ceu esse novo

pra zo. E hou ve até quem qui ses se três para a vi gên cia.

PAULO LINS E SILVA

“É co i sa de re pu bli que ta”

*Espe ci a lis ta em di re i to de fa mí lia, o ad vo ga do Pa u lo Lins e

Sil va con si de ra um re tro ces so o novo có di go:

“Esse pro je to é co i sa de re pu bli que ta”, dis se o ad vo ga do.

Le tí cia He le na

O Glo bo : Que avan ços o novo có di go traz?

Pa u lo Lins e Sil va: Ne nhum. Ele re tro ce de no que se re fe re

a di re i tos ga ran ti dos pela Cons ti tu i ção e pe las leis do di vór cio e do
con cu bi na do e não avan ça em te mas da atu a li da de, como as bar ri -
gas de alu guel e a união de ho mos se xu a is.

*O que se ria in cons ti tu ci o nal no novo có di go?

Lins e Sil va: Ele res ta be le ce a ado ção ple na e a ado ção

res tri ta. Pela Cons ti tu i ção, exis te ape nas um tipo de ado ção. Já ti -
ve mos qua tro ti pos e con se gui mos uni fi cá-los. Ago ra, re cri am essa

aber ra ção.

*O se nhor en con trou ou tras des sas aber ra ções?

Lins e Sil va: O noco có di go res sus ci ta a idéia me di e val do

adul té rio, há mu i to abo li da da prá ti ca ju rí di ca. Tam bém dá pra zo de

qua tro anos para se pe dir a anu la ção do ca sa men to sob ale ga ção

de co a ção. Será que al guém pre ci sa fi car tan to tem po jun to para

che gar à con clu são de que foi co a gi do?

*A ma i o ri da de aos 18 anos tam bém é po lê mi ca.

Lins e Sil va : Um ra paz de 18 en gra vi da uma me ni na de 16 e 

o pai da moça de ci de pro ces sá-lo por cri me de se du ção. O ga ro to

po de rá, sim ples men te, se ca sar com a jo vem e es ca par de qual -

quer pu ni ção. Ou seja, a ma i o ri da de, nes te caso, ser vi rá de re mé -

dio para uma re la ção se xu al.

MARCIO MOREIRA ALVES

de Bra sí lia

So be ra nia na ci o nal (2)

*"Pa re ce que esse pes so al per deu o pu dor", co men ta, se ve -
ro, o de pu ta do Wal dir Pi res, re la tor do acor do en tre Bra sil e Esta -
dos Uni dos para o uso co mer ci al da base de lan ça men to de fo gue -
tes de Alcân ta ra, no Ma ra nhão. A du re za do co men tá rio re fe re-se a

al guns ar ti gos do acor do, que a ma i o ria dos mem bros da Co mis são 
de Re la ções  Exte ri o res da Câ ma ra jul ga ofen si vos à so be ra nia na -
ci o nal.

“Esse pes so al” são os fun ci o ná ri os do Ita ma raty e do Mi nis -

té rio de Ciên cia e Tec no lo gia que ne go ci a ram com os ame ri ca nos

os ter mos do acor do. Além da pro i bi ção de apli car o di nhe i ro con se -

gui do com o alu guel do cen tro de lan ça men to em pes qui sas ae ro -

es pa ci a is bra si le i ras, que co men tei on tem, es tão os ar ti gos que

res trin gem a pre sen ça de bra si le i ros nas áre as con tro la das pe las

em pre sas ame ri ca nas que uti li za rem o cen tro e a pos si bi li da de de

os ame ri ca nos ve ta rem uni la te ral men te a uti li za ção da base por

par te de pa í ses que, no jul ga men to dos Esta dos Uni dos, ti ve rem

abri ga do ou in cen ti va do ações de ter ror ris mo. Tam pou co po dem

uti li zar o cen tro de lan ça men to, sem o acor do das par tes, pa í ses

que não te nham as si na do o tra ta do de con tro le da te ce no lo gia de

mís se is, o MTCR, um clu be fe cha do do qual o Bra sil faz par te, mas

a Índia, por exem plo, não faz. O ar ti go IV pre vê que o go ver no do

Bra sil man te rá áre as res tri tas para pro ces sa men to, mon ta gem, co -

ne xão e lan ça men to das es pa ço na ves ame ri ca nas e per mi ti rá que

os Esta dos Uni dos con tro lem o aces so a es sas áre as.

Em ma té ria de trans fe-

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, o re que ri men to de V. Exª
será aten di do, na for ma re gi men tal. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la. (Pa u -
sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
(Pa u sa.)



Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio. 

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun -
ci a men to. 

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, em ju lho de
1995, o fí si co Alber to San to ro foi cha ma do a Bra sí lia
pelo Pre si den te da Re pú bli ca para re ce ber a co men -
da do mé ri to ci en tí fi co. É uma dis tin ção im por tan te.
Pou cos pes qui sa do res já a re ce be ram. No mes mo dia 
em que o Pre si den te es pe ta va uma me da lha em seu
pe i to, San to ro re ce bia o con tra che que. Bru tos eram
R$2,2 mil – um quin to do que ga nha vam seus co le gas 
no ex te ri or.

Ain da na que la épo ca, San to ro co me çou a ar ru -
mar as ma las. Pas sou a in te grar o con tin gen te de seis 
mil cé re bros bra si le i ros que, na que le pe río do, pre fe ri -
ram o ca mi nho do ae ro por to in ter na ci o nal a per ma ne -
cer sob o do mí nio da de gra da ção da ciên cia e da tec -
no lo gia no País.

O fí si co Alber to San to ro, que per ten cia ao Cen -
tro de Pes qui sas Fí si cas do CNPq, é um des ses cé re -
bros pri vi le gi a dos de que qual quer país se or gu lha ria.
Tra ba lhan do jun to a um se le tís si mo time de 400 pes -
qui sa do res de di fe ren tes pa í ses, San to ro em pres tou
seu ta len to para a des co ber ta de um dos ti jo los fun -
da men ta is de toda ma té ria, o top quark.

A his tó ria de Alber to San to ro, Srªs e Srs. Se na -
do res, ilus tra um fe nô me no que tem ator men ta do na -
ções em de sen vol vi men to mun do afo ra. Re fi ro-me à
cha ma da fuga de cé re bros, como é co nhe ci da a dis -
pu ta pe los me lho res ci en tis tas.

Há, como se sabe, uma ma té ria-prima em fal ta
no mun do todo: ci en tis tas de ta len to. Para re sol ver
esse pro ble ma, al guns pa í ses são ca pa zes de ”rou -
bar“ pes qui sa do res de gran de po ten ci al, ofe re cen -
do-lhes bons em pre gos. Óti mo para quem os re ce be,
de vas ta dor para quem os per de.

O so ci o ló go Je an-Baptiste Me yer, pes qui sa dor
da fuga de cé re bros do Ter ce i ro Mun do para os pa í -
ses ri cos, não ex clui a pos si bi li da de de o Bra sil vir a
ser um dos ter ri tó ri os mais vi sa dos pe los ca ça do res
de ta len to nas pró xi mas dé ca das. Qu al quer que seja
a taxa de cres ci men to de suas eco no mi as, os pa í ses
in dus tri a li za dos, so bre tu do os da União Eu ro péia, em 
face das apo sen ta do ri as e de suas ba i xas ta xas de
na ta li da de, te rão de re cor rer cada vez mais aos pa í -

ses do Sul e aos do Les te eu ro peu para su prir suas
ca rên ci as pro fis si o na is de alto ní vel.

O Bra sil cor re o ris co de in ves tir na pre pa ra ção
de mão-de-obra e per der, para o ex te ri or, es sas pes -
so as qua li fi ca das aci ma da mé dia do País. Esse ce -
ná rio de mé dio e lon go pra zo é pro je ta do pelo Pro fes -
sor José Alber to de Car va lho, 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, com base em pes qui sa fe i ta
por ele e três alu nos do dou to ra do, que re ve la ser o
Bra sil cla ra men te um país emi gran te. Se gun do a pes -
qui sa, 1.279.991 bra si le i ros de i xa ram o País en tre
1986 e 1991. Esse nú me ro man te ve-se pra ti ca men te
es tá vel de 1991 a 1996, pois so mou 1.075.066. A per -
da lí qui da de po pu la ção, ou seja, a di fe ren ça en tre a
en tra da de es tran ge i ros e a sa í da de bra si le i ros foi de
970 mil en tre 1991 e 1996. 

O Bra sil pode ser, ago ra, o que a Índia foi para
os Esta dos Uni dos nos anos 90: gran de for ne ce dor
de mão-de-obra de alto pa drão. No Vale do Si lí cio, re -
gião dos Esta dos Uni dos em que se con cen tra a in -
dús tria da tec no lo gia da in for ma ção, exis tem dois mil
em pre sá ri os in di a nos e en tre 60 e 70 mil em pre ga dos 
des sa na ci o na li da de.

Nos úl ti mos cin co anos, cer ca de 700 mil bra si -
le i ros se trans fe ri ram para tra ba lhar ou mo rar nos
Esta dos Uni dos – em to dos os se to res de ati vi da des,
de fa xi ne i ros a ci en tis tas e exe cu ti vos. Hoje em dia
não é raro en con trar bra si le i ros tra ba lhan do em di ver -
sos ra mos da me di ci na e ocu pan do po si ções-chave
de ins ti tu i ções po de ro sas, como o J.P. Mor gan Cha se, 
Ci ti bank, Gold man Sachs ou Merryl Lynch.

O cu ri o so, Srªs e Srs. Se na do res, é que, na épo -
ca do re gi me mi li tar, acu a dos com a cas sa ção de ta -
len tos, os ci en tis tas bra si le i ros che ga ram a te mer que 
o País se trans for mas se em ex por ta dor de cé re bros.
Pa ra do xal men te, esse te mor vi rou re a li da de em ple -
na de mo cra cia, qua se 40 anos de po is. Hoje, o Bra sil é 
o ma i or ex por ta dor de QIs da Amé ri ca La ti na e o se -
gun do no ran king mun di al, de acor do com o Pro fes -
sor Antô nio Car los Pe re i ra Jr., da UFRJ. Só per de mos 
para a Índia, la men ta Pe re i ra Jr. Atu al men te, po -
dem-se en con trar ci en tis tas bra si le i ros na Fran ça, na
Ingla ter ra, na Itá lia, na Ale ma nha e nos Esta dos Uni -
dos, to dos vol ta dos para tra ba lhos re le van tes. Até os
pa í ses ára bes pro cu ram re cru tar bra si le i ros.

O que te ria le va do a eva são de cé re bros bra si le -
i ros a esse pon to, Srªs e Srs. Se na do res?

Mu i tas ra zões po dem ser apon ta das, que vão
des de a fal ta de gran des in ves ti men tos e es tag na ção
do cres ci men to até a re du ção dos re cur sos das uni -



ver si da des pú bli cas. O fato é que es tão fal tan do opor -
tu ni da des no País. Antes, as uni ver si da des apro ve i ta -
vam os pro fis si o na is qua li fi ca dos. Ha via pers pec ti va
de cres ci men to, di fe ren te do qua dro atu al, em que as
ins ti tu i ções pú bli cas ab sor vem cada vez me nos dou -
to res. No Bra sil, 73% dos ci en tis tas e en ge nhe i ros tra -
ba lham para ins ti tu i ções do en si no su pe ri or como do -
cen tes em re gi me de de di ca ção ex clu si va ou em tem -
po in te gral. Ape nas 11% tra ba lham para em pre sas.
Na Co réia do Sul, um dos Ti gres Asiá ti cos, são qua se
90 mil ci en tis tas e en ge nhe i ros que tra ba lham em em -
pre sas. Quer di zer, são 90 mil cé re bros pen san do em
como tor nar a com pa nhia mais com pe ti ti va a par tir do 
uso da tec no lo gia.

Entre tan to, não se tra ta ape nas de trans fe rir os
ci en tis tas para as em pre sas. Há uma par te da pes qui -
sa ci en tí fi ca – a pes qui sa bá si ca – que de pen de, es -
sen ci al men te, dos in ves ti men tos do Esta do. O País
não pode abrir mão des sa pes qui sa. A Na ção que ab -
di car de re in ven tar a roda ou re des co brir o Te o re ma
de Pi tá go ras es ta rá co me ten do um erro pro fun do na
his tó ria do de sen vol vi men to. Esta rá se co lo can do em
ní vel de co lô nia. Tor nar-se-á uma es pé cie de na ção
de aper ta do res de bo tões, ou seja, for ma rá ape nas
os téc ni cos para aper tar mu i to bem os bo tões das
má qui nas ven di das pe los gran des cen tros do co nhe -
ci men to. Isso é uma au to con de na ção.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL  TO) – Com
mu i ta hon ra, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL  RR) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, o pro nun ci a men to que V. Exª
faz nes ta ma nhã é de uma se ri e da de e de uma pro -
fun di da de que de vem ser re al men te le va das em con -
ta não só pe los di ri gen tes da Na ção, mas tam bém por 
to dos os bra si le i ros. É im pres si o nan te que não ga -
nhe mos em ex por ta ção, por exem plo na ques tão co -
mer ci al, mas que es te ja mos ga nhan do em ex por ta -
ção de cé re bros. O País está per den do os seus me -
lho res cé re bros exa ta men te por que não há in ves ti -
men to, não há in cen ti vo para que as pes so as qua li fi -
ca das per ma ne çam aqui. Isso re al men te é mu i to
ruim, até por que um dos agra van tes des se qua dro é o 
fato de o País ser pen sa do de ma ne i ra cen tra li za da
no eixo Rio-São Pa u lo. Não há, sob o as pec to do de -
sen vol vi men to, da cul tu ra ou do co nhe ci men to, qual -
quer pla ne ja men to es tra té gi co com o ob je ti vo de cri ar
pó los re gi o na is que efe ti va men te apro ve i tem es ses
cé re bros. Na Ama zô nia, por exem plo, o Insti tu to de
Pes qui sa da Ama zô nia não é de vi da men te pres ti gi a -
do e está cri an do um cen tro de bi o tec no lo gia a du ras

pe nas. E on tem o Jor nal Na ci o nal no ti ci ou a pri são
de dois ja po ne ses, pela Po lí cia Fe de ral, por tan do
equi pa men tos so fis ti ca dís si mos, tais como uma tor re
de pes qui sa, que ne nhum ins ti tu to fe de ral ou es ta du al 
pos sui. Então, na re a li da de, o Bra sil pre ci sa acor dar,
por que se não – como V. Exª mu i to bem dis se – será
uma co lô nia onde ha ve rá ape nas bons ope rá ri os para 
aper tar bo tões. Exem plo dis so, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio, é a nos sa Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma,
que pre ci sa de 120 pro fes so res. O MEC au to ri zou
con cur so para ape nas 23 va gas. A Uni ver si da de abriu 
o con cur so, mas, para vá ri as des sas va gas, nin guém
se ins cre veu para con cor rer. Isso acon te ceu por que
nin guém quer de i xar o Rio de Ja ne i ro ou São Pa u lo, já 
que o sa lá rio do pro fes sor uni ver si tá rio é o mes mo
nes sas ci da des ou em Ro ra i ma. Não há qual quer in -
cen ti vo para a des con cen tra ção do sa ber ou para o
avan ço da tec no lo gia em ou tras re giões. Pa ra be ni zo
V. Exª pelo seu bri lhan te pro nun ci a men to, que me re -
ce ser ana li sa do e re fle ti do como uma crí ti ca po si ti va
ao que está acon te cen do no nos so País.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Emi nen te Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, agra de ço a
V. Exª pela in ter ven ção. V. Exª está pre o cu pa do, como 
to dos os ou tros Srs. Se na do res, com a ques tão da
eva são dos nos sos cé re bros.

V. Exª cita mu i to bem o Insti tu to Na ci o nal de
Pes qui sas da Ama zô nia – Inpa, que já teve ex ce len -
tes téc ni cos, ex ce len tes ci en tis tas, mas que não tem
in cen ti vos para de sen vol ver um tra ba lho vol ta do para
a au to-sustentação da que la re gião. Esse tam bém é o
caso do Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Espa ci a is e
de ou tros.

O que que ro di zer, emi nen te Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, é que o Bra sil tem per di do, e mu i to, nas
tran sa ções co mer ci a is com os ou tros pa í ses. Esta -
mos ex por tan do ma té ria-prima e im por tan do com po -
nen tes de te le fo nes ce lu la res  o que de se qui li bra a
nos sa ba lan ça  por fal ta de tec no lo gia avan ça da na ci -
o nal. Isso ocor re não por fal ta de pes so as com pe ten -
tes para des ven dar es ses mis té ri os da na tu re za, mas
por que não se es ti mu la a per ma nên cia no País dos
pro fis si o na is for ma dos aqui às cus tas do Go ver no Fe -
de ral, com di nhe i ro do povo bra si le i ro, e que de po is
vão para fora com o ob je ti vo de cri ar gran des in ven -
tos, como te mos vis to a cada mo men to.

O mais la men tá vel, Srªs e Srs. Se na do res, é que 
o País já in ves tiu na for ma ção de mão-de-obra qua li fi -
ca da, cri an do o sis te ma de pós-graduação  me lhor
que a gra du a ção!  e as agên ci as de fo men to, tais
como o CNPq, a Ca pes e a Fi nep. Alguns ci en tis tas
cos tu mam com pa rar a ciên cia do Bra sil de hoje a uma 



cho ca de i ra. Esta mos pro du zin do gen te de va lor para
aju dar ou tros pa í ses a cres cer e a se de sen vol ver.

Para se ter uma idéia do que o País está per den -
do, bas ta di zer que um go ver no pode de ci dir, hoje, fa -
zer ou tra Bra sí lia  co lo ca toda a in dús tria e, em al guns 
me ses, cons trói uma nova ci da de. Mas o mes mo go -
ver no não pode de ci dir que, no ano que vem, mes mo
com todo o di nhe i ro do mun do, for ma rá 100 dou to res.
Não con se gui rá esse ob je ti vo, por que o ho mem tem
um tem po pró prio. É esse pa tri mô nio in te lec tu al que
está sen do des pre za do.

Na ten ta ti va de ini bir o êxo do de cé re bros para o 
ex te ri or, o CNPq de ci diu exi gir o res sar ci men to do di -
nhe i ro apli ca do da que les bol sis tas que, no fim do cur -
so de dou to ra do, per ma ne cem no ex te ri or. Mas as
me di das pu ni ti vas não são su fi ci en tes, aca bam sen -
do ine fi ca zes. É pre ci so cri ar es tí mu los para a per ma -
nên cia no País. A mais pro mis so ra das op ções é a as -
so ci a ção de uni ver si da des e de ci en tis tas com em -
pre sas ou com in ves ti do res in te res sa dos em cri ar ne -
gó ci os no Bra sil. O su ces so do Vale do Si lí cio de -
veu-se à sim bi o se dos po de res em pre sa ri al e in te lec -
tu al. Em tor no de São Pa u lo, por exem plo, po de ría -
mos ima gi nar um Vale do Si lí cio da Amé ri ca La ti na.

Com tan tas opor tu ni da des de tra ba lho, com in -
fra-estrutura para o de sen vol vi men to de pes qui sa,
com a pos si bi li da de de as cen são pro fis si o nal e de ob -
ten ção de sa lá ri os ini ci a is até cin co ve zes ma i o res do
que os pa gos no País, as em pre sas es tran ge i ras não
te rão di fi cul da des em ”rou bar“ jo vens ci en tis tas bra si -
le i ros, se de pen der dos pro gra mas de uni ver si da des
e fun da ções para evi tar a eva são. O Go ver no terá de
ado tar uma po lí ti ca efi caz de re ten ção des ses pro fis -
si o na is, en vol ven do os ór gãos de fo men to, como o
CNPq, a Ca pes, a Fi nep, as uni ver si da des e as em -
pre sas, cri an do con di ções para o de sen vol vi men to de 
pes qui sas no País.

Essa é uma for ma de re ter cé re bros, evi tan do
sua eva são para ou tras par tes do mun do. Além de
per der mão-de-obra qua li fi ca da para pa í ses de sen -
vol vi dos, o Bra sil pode ar car com pro ble mas mais gra -
ves, de vi do à fal ta de in ves ti men to em pes qui sa. Um
de les é o des com pas so tec no ló gi co na ci o nal em re la -
ção ao ex te ri or.

Fal ta po lí ti ca de fo men to à pes qui sa, tan to nas
fun da ções quan to nas uni ver si da des e no Mi nis té rio
de Ciên cia e Tec no lo gia, aler tam os es pe ci a lis tas. Há, 
no en tan to, uma luz no fim do tú nel. Os fun dos se to ri -
a is, cri a dos com as pri va ti za ções nas áre as de ener -
gia elé tri ca e te le co mu ni ca ções, de ve rão in je tar, já a
par tir de 2001, cer ca de R$1,2 bi lhão nos pro gra mas
de pes qui sa e de sen vol vi men to ci en tí fi co. O des ti no

des ses re cur sos está pre vis to nos con tra tos de pri va -
ti za ção. Isso sig ni fi ca não só a com pra de equi pa men -
tos, como tam bém a cons tru ção de lo ca is e a ade qua -
ção de re des elé tri cas, en tre ou tras ne ces si da des,
para o de sen vol vi men to da pes qui sa. Te re mos de de -
fi nir se o País vai ca na li zar es ses re cur sos para a pes -
qui sa bá si ca, como fa zem os Esta dos Uni dos, ou para 
a pes qui sa apli ca da, como ocor re no Ja pão.

Gran de ex pec ta ti va dos es pe ci a lis tas é a cri a -
ção de atra ti vos para fi xar ci en tis tas no Bra sil, as sim
como a pre pa ra ção de mão-de-obra tam bém para o
mer ca do do més ti co, onde o nú me ro de pro fis si o na is
qua li fi ca dos ain da é in su fi ci en te para aten der à de -
man da in ter na. Não há re cur sos hu ma nos pre pa ra -
dos na quan ti da de exi gi da para aten der às opor tu ni -
da des cri a das. Isso sem con tar as pri va ti za ções, que
trans fe ri ram em pre sas na ci o na is a com pa nhi as es -
tran ge i ras, ago ra em bus ca de mão-de-obra es pe ci a -
li za da em seus pa í ses de ori gem.

Alo car mais re cur sos para a pes qui sa, ofe re cer
me lho res con di ções de pro gres so e sa lá ri os mais
ade qua dos aos ci en tis tas e es ti mu lar a in te gra ção es -
co la-empresa são es sen ci a is para a re ten ção de ci -
en tis tas no País. Entre tan to, Srªs e Srs. Se na do res, é
pre ci so en ten der que, sem a me lho ria da qua li da de
de vida em ge ral, não ha ve rá pro gra ma ca paz de per -
su a dir um jo vem pro fis si o nal pre pa ra do a tro car boas
opor tu ni da des nos Esta dos Uni dos ou em qual quer
ou tra par te do mun do por um em pre go no Bra sil.

É es sen ci al, por tan to, não só mon tar pro gra mas 
de in cen ti vo à pes qui sa, como me lho rar a qua li da de
de vida e cri ar ho ri zon tes de ati vi da des. Para tan to, é
ne ces sá ria a pro mo ção de um ver da de i ro mu ti rão na -
ci o nal, que en vol va Go ver no, uni ver si da des, em pre -
sas e agên ci as de fo men to à pes qui sa.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 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. Pe dro Ubi ra ja ra.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por
per mu ta com o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

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, nos úl ti -
mos tem pos, aliás des de o ano pas sa do, a gran de mí -
dia na ci o nal tem ocu pa do qua se a ma i or par te do seu
es pa ço com um en fo que so bre a ques tão da que bra
do de co ro par la men tar, por tan to com uma acu sa ção



sis te má ti ca de Par la men ta res, se jam De pu ta dos Fe -
de ra is ou Se na do res.

No caso do Se na do, o cha ma do de co ro par la -
men tar já le vou à cas sa ção de um Se na dor e à re nún -
cia de dois ou tros Se na do res. E fi ca mos a in da gar: o
que é exa ta men te esse de co ro par la men tar? O que é
re al men te essa con du ta que deve ser con de na da de
ma ne i ra tão sis te má ti ca pela im pren sa, a res pon sá vel 
por for mar a opi nião pú bli ca e ca paz de de sa cre di tar
o Con gres so Na ci o nal, o Par la men to, a re pre sen ta -
ção po pu lar?

É in te res san te que pou quís si mos edi to ri a lis tas
te nham-se pre o cu pa do em fa zer uma aná li se mais
pro fun da des se tema, no que tan ge ao as pec to da de -
mo cra cia e da es ta bi li da de das ins ti tu i ções, uma vez
que Par la men to fra co é ca mi nho aber to para uma di -
ta du ra. E di ta du ra sig ni fi ca fe cha men to do Par la men -
to, cer ce a men to da im pren sa e, por tan to, que bra do
cli ma de li ber da de.

Pre ci sa mos pre o cu par-nos – sem fa zer aqui a
de fe sa da in to ca bi li da de de quem quer que seja como 
Par la men tar – em ana li sar mu i to mais am pla men te o
as pec to da ins ti tu i ção de mo crá ti ca ga ran ti do ra ma i or
da de mo cra cia, que é o Par la men to.

O ou tro pi lar des sa de mo cra cia é o Ju di ciá rio.
Não exis te di ta du ra com Par la men to fun ci o nan do.
Não exis te di ta du ra com Ju di ciá rio li vre. É im por tan te
que nos de bru ce mos so bre isso.

Jus ta men te pre o cu pa do em en ten der bem o
que é de cor ro par la men tar e o que pode le var à cas -
sa ção do man da to de um Par la men tar, en co men dei à
Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do um es tu do so bre
esse tema. E re ce bi um es tu do da la vra do Con sul tor
Pa u lo Hen ri que So a res, que que ro ler, Sr. Pre si den te,
por que en ten do ser uma ma té ria de re le vân cia para o
mo men to que vi ve mos. Diz ele:

Pre li mi nar men te, de ve mos ob ser var
que o con ce i to de de cor ro par la men tar é de
di fí cil ob je ti va ção, e, por essa ra zão, con si -
de ra ções a res pe i to são jus ti fi ca das pre do -
mi nan te men te no âm bi to do ju í zo de va lor.
Mu i tas ve zes, pre va le ce na ava li a ção de ca -
sos de pos sí vel que bra de de co ro par la men -
tar a cap ta ção do sen ti men to de in dig na ção
que pro vém da so ci e da de, es ti mu la da pe los
for ma do res de opi nião.

A ma té ria ati nen te ao de co ro par la -
men tar está dis ci pli na da no Re gi men to
Inter no das Ca sas Le gis la ti vas que com -
põem o Con gres so Na ci o nal e se apli ca aos 
De pu ta dos e Se na do res no exer cí cio do

man da to par la men tar, em cum pri men to ao
que dis põe ex pres sa men te a Cons ti tu i ção
Fe de ral no seu Art. 55, I, §§ 1º e 2º. Tam -
bém as cons ti tu i ções es ta du a is e as leis or -
gâ ni cas mu ni ci pa is e do Dis tri to Fe de ral de -
vem ob ser var a Cons ti tu i ção Fe de ral, para
sub me ter, tam bém, os mem bros das
Assem bléi as Le gis la ti va e Câ ma ras Mu ni ci -
pa is e Dis tri tal às re gras de com por ta men to
par la men tar que são exi gi das aos mem bros
do Con gres so Na ci o nal.

Tam bém po dem ser ado ta das re so lu -
ções no âm bi to da Casa Le gis la ti va, para
tra tar es pe ci fi ca men te do as sun to. Assim, o
Se na do Fe de ral apli ca as dis po si ções da
Re so lu ção nº 20, de 1993 [veja bem, Sr.
Pre si den te, essa re so lu ção ins ti tu iu o Có di -
go de Éti ca e De co ro Par la men tar], para
apu rar, me di an te o seu Con se lho de Éti ca e
De co ro Par la men tar, as de nún ci as ou re pre -
sen ta ções con tra Se na do res e, se for o
caso, apli car as me di das dis ci pli na res ca bí -
ve is ao par la men tar in fra tor ou en ca mi nhar
à de ci são da Mesa Di re to ra, quan do se tra -
tar de sus pen são ou per da de man da to.

Já a Câ ma ra dos De pu ta dos está em
via de apro var re so lu ção com o mes mo ob -
je ti vo da ci ta da Re so lu ção nº 20, de 1993,
do Se na do Fe de ral [por tan to, o Se na do Fe -
de ral, des de 1993, já tem um Có di go de Éti -
ca e De co ro Par la men tar, e a Câ ma ra dos
De pu ta dos está, ago ra, tra tan do de apro var, 
tam bém, um có di go nes se sen ti do], não
obs tan te o seu Re gi men to Inter no, como o
do Se na do Fe de ral, já dis po nha so bre o as -
sun to.

No âm bi to do Se na do Fe de ral, ao qual 
pre ten de mos con cen trar a nos sa aná li se, as 
atri bu i ções do Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar es tão es ta be le ci das pela men -
ci o na da Re so lu ção nº 20, de 1993, que fixa
as re gras a se rem ob ser va das pelo Se na dor 
e re pro duz, em par te, as nor mas con ti das
no art. 55 da Cons ti tu i ção: os seus de ve res
fun da men ta is (art. 2º), as suas ve da ções
cons ti tu ci o na is (arts. 3º a 5º), as suas in -
com pa ti bi li da des com a éti ca e o de co ro
par la men tar (art. 5º), as me di das dis ci pli na -
res a que es tão su je i tos (arts. 7º a 10), in clu -
si ve a per da de man da to (art. 11), e so bre o
pro ces so dis ci pli nar (art. 12 a 21) e o Con -



se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar (arts.
22 a 25).

O art. 55 da Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê 
os ca sos em que o Se na dor ou De pu ta do
po de rá per der o man da to, e so men te nes -
ses ca sos – em nu me rus cla u sus, por tan to
–, en tre os qua is se in clu em o abu so de
prer ro ga ti vas e a que bra do de co ro par la -
men tar (in ci so II, § 1º) que, ne ces sa ri a men -
te, de cor rem do exer cí cio do man da to par la -
men tar, nes te caso, o de Se na dor, con for me 
po de mos con clu ir do dis pos to no art. 5º da
Re so lu ção nº 20, de 1993, ver bis:

Art. 5º. Con si de ram-se in com pa tí ve is
com a éti ca e o de co ro par la men tar: 

I – o abu so das prer ro ga ti vas cons ti tu -
ci o na is as se gu ra das aos mem bros do Con -
gres so Na ci o nal;

II – a per cep ção de van ta gens in de vi -
das, tais como do a ções, be ne fí ci os ou cor -
te sia de em pre sas, gru pos eco nô mi cos ou
au to ri da des pú bli cas, res sal va dos brin des
sem va lor eco nô mi co;

III – a prá ti ca de ir re gu la ri da des gra ves 
no de sem pe nho do man da to ou de en car -
gos de cor ren tes.

..............................................................
A Re so lu ção nº 20/93, que ins ti tui o

Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar, pre -
vê que as de nún ci as se rão apu ra das me di -
an te pro vi dên ci as pre vis tas no seu art. 15.
De ve mos en ten der que não se tra ta de fa zer 
de vas sa na vida do Se na dor an tes de as su -
mir o seu man da to, pois essa ava li a ção
deve ser fe i ta, em pri me i ro lu gar, pelo ele i tor 
que teve a opor tu ni da de de es co lhê-lo como 
um dos três re pre sen tan tes de seu Esta do
(ou do Dis tri to Fe de ral) e, em se gun do lu -
gar, em igual da de de con di ção com os de -
ma is ci da dãos, pelo Po der Ju di ciá rio, que
deve exa mi nar a sua con du ta, se for in di ci a -
do em pro ces so ju di ci al, sen do-lhe as se gu -
ra da, como man da a lei, a am pla de fe sa.

Enten de mos, as sim, que o Có di go de
Éti ca do Se na dor – da mes ma ma ne i ra que
se dá com o Có di go de Éti ca do Advo ga do,
do Mé di co, do Ser vi dor Pú bli co e de ou tras
ca te go ri as pro fis si o na is – não pre ten de dis -
ci pli nar as pec tos do com por ta men to pes so -
al que não te nham cor re la ção com as atri -
bu i ções do man da to ele ti vo de Se na dor, de -

ven do, por con se guin te, li mi tar-se à sua fun -
ção de es ta be le cer as re gras de con vi vên cia 
en tre os mem bros da Casa e de ma is pes so -
as e a pro i bi ção de ati vi da des in com pa tí ve is 
com o exer cí cio do car go.

De ma is, não ha ve ria ne ces si da de de
Có di go de Éti ca para pre ver que ao Se na dor 
é ve da da a prá ti ca de cri me, pois a lei pe nal 
já os ti pi fi ca e pre vê pu ni ção para o in fra tor,
seja ele quem for. So men te a prá ti ca de ile -
ga li da de que te nha re la ção com o exer cí cio
do man da to de Se na dor é ob je to de apu ra -
ção e pu ni ção pelo Có di go de Éti ca.

De ou tro lado, é evi den te que a fi na li -
da de der ra de i ra do Có di go de Éti ca é as se -
gu rar o cum pri men to de re gras de com por -
ta men to pe los Se na do res, no exer cí cio do
man da to, que pre ser ve o res pe i to e a cre di -
bi li da de do Se na do, evi tan do-se, as sim, que 
se fo men tem sen ti men tos po pu la res con tra
a de mo cra cia re pre sen ta ti va.

Em con clu são, o Con se lho de Éti ca e
De co ro Par la men tar não deve ana li sar de -
nún ci as so bre Se na do res que não te nham
re la ção com o exer cí cio do man da to, em ra -
zão de não ha ver, a nos so ver, fun da men ta -
ção ex pres sa na Re so lu ção nº 20/93 e tam -
bém no Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, não po den do ser con si de ra da como
que bra de de co ro par la men tar de nún ci as
so bre fa tos que en vol vem o Se na dor, quan -
do não es ta va se quer di plo ma do para exer -
cer o seu man da to.

Por ou tro lado, isso não exi me o Con -
se lho de en ca mi nhar ao Mi nis té rio Pú bli co
to das as de nún ci as des sa na tu re za (so bre
fa tos ocor ri dos an te ri or men te ao exer cí cio
do man da to), para exa mi nar a sua pro ce -
dên cia e to mar as me di das ju di ci a is. É mu i to 
im por tan te que se fri se isto: não sig ni fi ca
que o Se na dor es te ja isen to de pa gar por
er ros e cri mes co me ti dos an te ri or ao seu
man da to, mas não é com pe tên cia do Con -
se lho de Éti ca, que pode ape nas apu rar e
en ca mi nhar ao Mi nis té rio Pú bli co.

Ade ma is, o re fe ri do Con se lho pre vê
em seu art. 19 que as apu ra ções de fa tos e
de res pon sa bi li da de pre vis tos nes te Có di go
po de rão, quan do a sua na tu re za as sim o
exi gir, ser so li ci ta das ao Mi nis té rio Pú bli co
ou às au to ri da des po li ci a is, por in ter mé dio
da Mesa do Se na do, ...



Des se modo, en ten de mos que cabe
ao Con se lho tra tar so men te de de nún cia
que se re fi ra a fa tos ocor ri dos du ran te o
exer cí cio do man da to, con for me po de mos
con clu ir do exa me das nor mas pre vis tas no
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, na
Re so lu ção nº 20/93 e na Re so lu ção nº
17/93, que tra ta da Cor re ge do ria Par la men -
tar.

No en tan to, de ve mos ob ser var os li mi -
tes do po der dis ci pli nar do Se na do Fe de ral
ao apu rar as acu sa ções de fal ta de de co ro
par la men tar, para que não se es ta be le ça a
con fu são en tre a acu sa ção da prá ti ca de de -
li tos an te ri o res ao exer cí cio do man da to,
que de vem ser apu ra dos pelo Po der Ju di ciá -
rio, e acu sa ção de com por ta men to in de co -
ro so do par la men tar que de põe con tra a
cre di bi li da de da ins ti tu i ção a qual in te gra.
Des se modo, à luz da re fe ri da re so lu ção,
cujo ob je ti vo é re grar o com por ta men to do
Se na dor com vis tas a pre ser var a ima gem
do Se na do Fe de ral di an te da so ci e da de, en -
ten de mos não ha ver nor ma ex pres sa que
pos sa mos in vo car para tra tar dos atos pra ti -
ca dos pelo Se na dor an tes de sua di plo ma -
ção ou pos se.

Enten de mos que o Con se lho de Éti ca
e De co ro Par la men tar do Se na do Fe de ral
não pode se ar vo rar em tri bu nal in qui si tó rio
como ins tân cia su pe ri or e de ci só ria para ho -
mo lo gar a le gi ti mi da de do man da to ob ti do
nas ur nas, de acor do com a le gis la ção ele i -
to ral. Assim, fa tos atri bu í dos a par la men ta -
res an tes de sua di plo ma ção só de vem ser
ana li sa dos por este Con se lho quan do hou -
ver re la ção di re ta do fato de li tu o so com a
ob ten ção e o exer cí cio do man da to do in fra -
tor, de modo que haja cons ta ta ção de fra u -
de da von ta de do ele i tor ou dano ir re pa rá vel 
ao prin cí pio da re pre sen ta ção po pu lar. Pode 
ser ci ta do, como exem plo, o ho mi cí dio do ti -
tu lar do man da to a man do do su plen te.

O man da to po pu lar é pro te gi do pela
Cons ti tu i ção e qual quer li mi ta ção a seu
exer cí cio deve es tar ne ces sa ri a men te ex -
pres sa no tex to cons ti tu ci o nal.

O nos so sis te ma cons ti tu ci o nal fun da -
men ta-se no Esta do De mo crá ti co de Di re i to, 
que se ori gi nou do Esta do li be ral, ten do
como ca rac te rís ti ca prin ci pal o res pe i to aos

di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is, dos qua is
so bres sa em-se as li ber da des po lí ti cas e,
por essa ra zão, ne nhu ma res tri ção de di re i -
to pode ser es ta be le ci da se não es ti ver ex -
pres sa men te pre vis ta no Tex to Cons ti tu ci o -
nal.

Por ou tro lado, a in de pen dên cia dos
Po de res, pre vis ta no art. 2º da Cons ti tu i ção,
pres su põe que o Po der Le gis la ti vo deve es -
ta be le cer suas nor mas de fun ci o na men to in -
ter no, in clu si ve as re gras a se rem ob ser va -
das pe los seus mem bros, des de que não
haja res tri ção ao exer cí cio do man da to a
não ser nas si tu a ções pre vis tas na pró pria
Cons ti tu i ção.

Des se modo, os ca sos de per da de
man da to não po dem ex tra va sar os li mi tes
pre vis tos na Cons ti tu i ção. Já ou tras pu ni -
ções, como a ad ver tên cia e a cen su ra ver -
bal ou es cri ta ao par la men tar, po dem ser
es ta be le ci das pelo Re gi men to Inter no da
Casa a qual o par la men tar in te gra, em ra -
zão de sua apli ca ção não al te rar a com po si -
ção nu mé ri ca da re pre sen ta ção par la men tar 
e, con se qüen te men te, so bre a es co lha que
o ele i tor fez no ato de vo tar. Por essa ra zão,
te mos dú vi das quan to à cons ti tu ci o na li da de
da pu ni ção de per da tem po rá ria do exer cí cio 
do man da to apli cá vel ao Se na dor que in cor -
rer nas prá ti cas pre vis tas no art. 10 do Có di -
go de Éti ca e De co ro Par la men tar, pois a
Cons ti tu i ção não a pre vê. To da via, a Cons ti -
tu i ção Fe de ral pre vê a pos si bi li da de de per -
da ou sus pen são dos di re i tos po lí ti cos nos
ca sos pre vis tos no art. 15, para to dos os ci -
da dãos de ten to res ou não de man da to ele ti -
vo.

Qu an do se tra tar de fa tos pre té ri tos,
ex ce to os ca sos aná lo gos ao exem plo aci -
ma ci ta do, deve o Con se lho aguar dar a con -
de na ção do Po der Ju di ciá rio, de modo a evi -
tar que sua de ci são seja en ten di da como vi -
tó ria po lí ti ca de se to res par ti dá ri os ou de
seg men tos so ci a is que de fen dam ca u sas
pró pri as, e não como me di das de pre ser va -
ção da le gi ti mi da de e au to ri da de do Po der
Le gis la ti vo. 

Assim, a apu ra ção so bre que bra de
de co ro par la men tar de ve-se li mi tar aos fa tos 
ocor ri dos após a di plo ma ção, mor men te
após a pos se no man da to de Se na dor, não
obs tan te não lhe seja ex pres sa men te ve da -



do pe las nor mas re gi men ta is exa mi nar se a
vida pre gres sa do Se na dor não pre ju di ca o
exer cí cio sa tis fa tó rio do man da to e a ima -
gem da Casa. To da via, a cir cuns tân cia deve
ser vis ta em ca rá ter ex cep ci o nal, em face de 
evi den te de mons tra ção de pre ju í zos à ima -
gem do Se na do. 

Acu sa ções não com pro va das ou no tí -
ci as ”plan ta das“ na im pren sa por ad ver sá ri -
os po lí ti cos não po dem cons ti tu ir ele men tos
es sen ci a is para ins tru ir qual quer de ci são a
res pe i to do com por ta men to do Se na dor. So -
men te fa tos ob je ti vos e pon tu a is, que es te -
jam pre vis tos no Re gi men to Inter no ou em
re so lu ções das Ca sas Le gis la ti vas, de vem
ser de vi da men te apu ra das, sob pena de
cons ti tu ir-se em ins tru men to de ma ni pu la -
ção par ti dá ria ou ele i to ral.

Por con se guin te, to das as de nún ci as
que se re fi ram a ale ga dos ilí ci tos pra ti ca dos
an tes da pos se e, em al guns ca sos, an tes
da di plo ma ção, de vem ser en ca mi nha das
ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, de ven do ser
exa mi na dos in ter na cor po ris so men te os
fa tos ocor ri dos du ran te o exer cí cio do man -
da to par la men tar, ten do em vis ta que, como
bem o faz o Có di go de Éti ca e De co ro Par la -
men tar do Se na do Fe de ral, não tra ta de
even tos que pos sam ter ocor ri do an tes da
ob ten ção do man da to. To da via, a con de na -
ção cri mi nal du ran te o exer cí cio do man da -
to, em sen ten ça tran si ta da em jul ga do (art.
55, VI), deve im pli car a per da do man da to; o 
mes mo se dá no caso de sus pen são ou per -
da de di re i tos po lí ti cos. (art. 55, IV). 

A nos so ver, não há como con clu ir que 
de nún ci as so bre fa tos do pas sa do de Se na -
do res cons ti tu em pro ce di men tos que pos -
sam ser de cla ra dos in com pa tí ve is com o
de co ro par la men tar, an tes que es te ja no
exer cí cio do man da to o Se na dor e seja
com pro va do, de modo in so fis má vel e em
de fi ni ti vo, o en vol vi men to do acu sa do como
au tor ou be ne fi ciá rio da prá ti ca do de li to que 
lhe foi atri bu í do.

To da via, re a fir ma mos a au sên cia de
de fi ni ção, tan to na le gis la ção e ju ris pru dên -
cia quan to na dou tri na, do con ce i to de de co -
ro par la men tar, o que tor na di fí cil ex tra ir
con clu sões a res pe i to que não se jam de
mero ju í zo de va lor. Des se modo, pre va le ce
na ava li a ção de ca sos de pos sí vel que bra

de de co ro par la men tar a cap ta ção do sen ti -
men to de in dig na ção que pro vém da so ci e -
da de, es ti mu la da ou não pe los for ma do res
de opi nião.

Di an te do ex pos to, cabe à ma i o ria dos
mem bros da Casa Le gis la ti va de ci dir, caso
a caso, se o par la men tar acu sa do de que -
bra do de co ro par la men tar pra ti cou ato que
o tor ne in dig no de con vi ver com seus pa res, 
em ra zão de seu com por ta men to ex tra va sar 
os li mi tes de sua pes soa para res pin gar na
ins ti tu i ção que in te gra, res guar da da, no en -
tan to, a am pla de fe sa que de ve rá lhe ser
pro por ci o na da no de cor rer do pro ces so le -
gal con tra si de vi da men te ins ta u ra do.

Sr. Presidente, esse trabalho, repito, da lavra
do consultor Paulo Henrique Soares, é muito atual e 
merece realmente ser analisado e discutido. 

Este mo men to his tó ri co que o Bra sil vive é im -
por tan te pois é um mo men to de de pu ra ção das ins ti -
tu i ções. E, en tre as ins ti tu i ções – Exe cu ti vo, Le gis la ti -
vo, Ju di ciá rio –, o Le gis la ti vo é, dis pa ra da men te, o
Po der mais trans pa ren te. Isso por que to das as re u -
niões de qual quer co mis são do Se na do ou da Câ ma -
ra são trans mi ti das di re ta men te pela TV Se na do, pela 
TV Câ ma ra, pela Rá dio Se na do, pela Rá dio Câ ma ra
e pu bli ca das nos seus jor na is res pec ti vos, fora a co -
ber tu ra na ci o nal da mí dia em ge ral. 

E o Se na do não só pas sou a ser, de pou co tem -
po para cá, di ga-se de pas sa gem, uma ins ti tu i ção a
que to dos os ci da dãos têm aces so, a exem plo do te le -
fo ne 0800, para cri ti car, su ge rir e fa zer per gun tas aos
Par la men ta res, como tam bém tem sido ri go ro so na
pu ni ção de seus mem bros. Um se na dor já foi cas sa do 
e dois ti ve ram que re nun ci ar, sem en trar no mé ri to da
ques tão, até pela aná li se que faz o Con sul tor Le gis la -
ti vo. 

Ao en cer rar o meu pro nun ci a men to, gos ta ria de
res sal tar que não es tou aqui fa zen do a de fe sa de
qual quer Se na dor nem di zen do que al gum Se na dor
deva ter o pri vi lé gio de fi car aci ma da lei. Enten do que
qual quer de nún cia deve ser apu ra da, mas, se que re -
mos man ter uma de mo cra cia, efe ti va men te, de ve -
mo-nos su bor di nar aos ri tu a is da lei. Se há de nún cia,
va mos apu rá-la. Se há com pro va ção da de nún cia, va -
mos pu nir quem in frin giu a lei, mas não va mos fa zer
des se mo men to um ver da de i ro tri bu nal de in qui si ção,
em que tal vez, ao fi nal, os in qui si do res ou es ti mu la do -
res da in qui si ção, as sim como to dos nós, bra si le i ros,
as ví ti mas. Por que, en fra que cen do os prin ci pa is pi la -
res da de mo cra cia, o Le gis la ti vo e o Ju di ciá rio, nós



es ta ría mos como que pou pan do o Po der Exe cu ti vo,
que é o úni co Po der que so bre vi ve e co man da as di ta -
du ras.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor José Sar ney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nha in ter ven ção será
mu i to bre ve e é li mi ta da a pe dir a in ser ção, nos Ana is
des ta Casa, de um do cu men to que jul go im por tan te
para as re la ções Bra sil/Esta dos Uni dos. 

Tra ta-se de um me mo ran do que foi en ca mi nha -
do ao Pre si den te Ge or ge W. Bush e ao Vi -
ce-Presidente Ri chard Che ney pelo Con se lho de Re -
la ções Exte ri o res, que é uma en ti da de pri va da de
gran de pres tí gio e de gran de au to ri da de nos Esta dos
Uni dos, por que é di ri gi da pelo Pro fes sor Ken neth
Max well, que tal vez seja o mais im por tan te dos bra si -
li a nis tas ame ri ca nos.

O Pro fes sor Ken neth Max well é au tor de um li -
vro que é hoje re fe rên cia para to dos nós, ex tre ma -
men te im por tan te, que é A De vas sa da De vas sa, no
qual es tu dou a Incon fi dên cia Mi ne i ra em pro fun di da -
de e, ago ra, aca ba de pu bli car um ou tro li vro tam bém
da ma i or im por tân cia, que se re fe re a es tu dos so bre o 
Mar quês de Pom bal e so bre as con se qüên ci as da
sua ad mi nis tra ção no mun do por tu guês e, par ti cu lar -
men te, no que se re fe re ao Bra sil.

Nes se tra ba lho, o Pro fes sor Max well, di ri gin do
esse gru po, diz que é ne ces sá rio uma re fun da ção das 
re la ções Bra sil/Esta dos Uni dos, uma vez que ela,
hoje, ne ces si ta de uma agen da po si ti va para que se
pos sa su pe rar esse as pec to, que é so men te de re la -
ções co mer ci a is, para se der ra mar em algo mais pro -
fun do, que é a par ti ci pa ção do Bra sil, co-res pon sá vel, 
na ela bo ra ção de uma nova or dem mun di al.

Assim, peço a trans cri ção nos Ana is da Casa
des te do cu men to, que é a De cla ra ção de uma For ça
Ta re fa Inde pen den te pa tro ci na da pelo Con se lho de
Re la ções Exte ri o res, pre si di da pelo Pro fes sor Ken -
neth Max well, pes soa que co nhe ço bas tan te e pela
qual te nho gran de ad mi ra ção. Ele é um gran de in te -
lec tu al e tam bém foi Pre si den te do Ca mões Cen tre,
da Uni ver si da de da Co lúm bia, onde tive opor tu ni da de 
de com pa re cer e fa zer uma pa les tra so bre a aven tu ra
da Lín gua Por tu gue sa. 

O Pro fes sor Ken neth Max well é um ho mem que
tem um gran de in te res se pelo Bra sil e pela li te ra tu ra
bra si le i ra. 

Assim, esse do cu men to, in se ri do nos Ana is
des ta Casa, re pre sen ta rá, sem dú vi da, um sub sí dio
im por tan te para to dos nós que exa mi na mos as re la -
ções Bra sil/Esta dos Uni dos com um sen ti do mu i to
ob je ti vo, crí ti co e, ao mes mo tem po, no sen ti do de
que es sas re la ções pos sam fi car cada vez mais es -
tre i tas, mas in de pen den tes e van ta jo sas para os
nos sos pa í ses.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ SARNEY EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE JOSÉ
SARNEY:

UMA CARTA AO PRESIDENTE E UM
MEMORANDO SOBRE A POLÍTICA DOS
EUA COM RELAÇÃO AO BRASIL

__________________________________________

De cla ra ção de uma For ça Ta re fa Inde -
pen den te Pa tro ci na da pelo Con se lho de Re -
la ções Exte ri o res Step hen Ro bert, Co or de -
na dor Ken neth Max well, Di re tor do Pro je to 

O Con se lho de Re la ções Exte ri o res S.A., uma
or ga ni za ção na ci o nal im par ci al e sem fins lu cra ti vos,
fun da da em 1921, de di ca-se a pro mo ver o en ten di -
men to nas re la ções in ter na ci o na is por meio da tro ca
de idéi as li vre e ci vil. Os mem bros do Con se lho acre -
di tam fir me men te que a paz e a pros pe ri da de dos
EUA es tão in ti ma men te li ga das com a paz e a pros pe -
ri da de do res to do mun do. Des sa cren ça ad vém a
mis são do Con se lho: au men tar o co nhe ci men to dos
Esta dos Uni dos so bre as ou tras na ções – seus po vos, 
cul tu ras, his tó ri as, es pe ran ças, lu tas e am bi ções  – e,
as sim, ser vir ao nos so País por meio do es tu do e do
de ba te, tan to pú bli co quan to pri va do.

O CONSELHO NÃO TOMA QUALQUER
POSIÇÃO INSTITUCIONAL EM QUESTÕES DE
POLÍTICA E NÃO TEM QUALQUER VÍNCULO COM
O GOVERNO DOS EUA. TODOS OS
FUNDAMENTOS DE FATO E EXPRESSÕES DE
OPINIÃO CONTIDOS EM SUAS PUBLICAÇÕES
SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEUS
RESPECTIVOS AUTORES.

O Con se lho pa tro ci na rá uma For ça Ta re fa Inde -
pen den te quan do (1) sur gir uma ques tão atu al e de
im por tân cia cru ci al à po lí ti ca ex ter na dos EUA e (2)
um gru po for ma do por pes so as de di fe ren tes an te ce -



den tes e pers pec ti vas pos sa, con tu do, che gar a um
con sen so sig ni fi ca ti vo so bre de ter mi na da po lí ti ca por
meio de de li be ra ções pri va das e im par ci a is. Nor mal -
men te, uma For ça Ta re fa se re u ni rá de duas a cin co
ve zes em um bre ve pe río do para ga ran tir a re le vân cia
de seu tra ba lho.

Ao che gar a uma con clu são, a For ça Ta re fa
emi te um re la tó rio que o Con se lho pu bli ca e co lo ca
em seu web si te http://www.cfr.org. Os Re la tó ri os da
For ça Ta re fa po dem ter três for mas: (1) um con sen so 
for te e sig ni fi ca ti vo so bre uma po lí ti ca, com mem -
bros da For ça Ta re fa en dos san do a po lí ti ca ge ral su -
ge ri da pelo gru po e os jul ga men tos fe i tos por ele,
ain da que não ne ces sa ri a men te to dos as suas con -
clu sões e re co men da ções; (2) um re la tó rio es ta be le -
cen do as vá ri as po si ções po lí ti cas, da ma ne i ra mais
cla ra e jus ta pos sí vel; ou (3) um “Re la tó rio do Pre si -
den te” ao qual mem bros da For ça Ta re fa que con cor -
dam com o pre si den te po dem se as so ci ar, en quan to
os que dis cor dam po dem apre sen tar de cla ra ções
dis si den tes. Ao che gar a uma con clu são, a For ça Ta -
re fa tam bém pode pe dir a pes so as que não se jam
mem bros dela que se as so ci em ao Re la tó rio da For -
ça Ta re fa para au men tar seu im pac to. To dos os Re la -
tó ri os da For ça Ta re fa são com pa ra dos com o pa -
drão de po lí ti ca da atu al ad mi nis tra ção para de i xar
ex plí ci tas as áre as em que con cor dam e dis cor dam.
A For ça Ta re fa res pon sa bi li za-se in te i ra men te por
seu re la tó rio. O Con se lho não toma uma po si ção ins -
ti tu ci o nal.

Para ob ter ma i o res in for ma ções so bre o Con se -
lho ou esta For ça Ta re fa, por fa vor es cre va para o
Con se lho de Re la ções Exte ri o res (Coun cil on Fo re ign
Re la ti ons), 58 East 68th Stre et, New York, NY 10021
ou te le fo ne para o Di re tor de Co mu ni ca ções (212)
434-9400. Vi si te nos so web si te em http://www.cfr.org.
Copy right © 2001 Coun cil on Fo re ign Re la ti ons ?, Inc.

To dos os di re i tos re ser va dos.
Impres so nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca.
Este li vro não pode ser re pro du zi do to tal ou par -

ci al men te, de qual quer for ma (além das pre vis tas nas
se ções 107 e 108 da lei de di re i tos au to ra is dos EUA e
tre chos para re se nhas da im pren sa), sem a ex pres sa
au to ri za ção da edi to ra. Para ob ter ma i o res in for ma -
ções, es cre va para Pu bli ca ti on Offi ce, Coun cil on Fo re -
ign Re la ti ons, 58 East 68th Stre et, New York, NY
10021.

PREFÁCIO

Após a cri se fi nan ce i ra do fi nal da dé ca da de no -
ven ta, o Con se lho de Re la ções Exte ri o res pa tro ci nou
qua tro For ças Ta re fa Inde pen den tes para exa mi nar,

em de ta lhe, as re la ções eco nô mi cas dos EUA com a
Chi na, o Ja pão, a Rús sia e o Bra sil, além de ou tras
ques tões que con cer nem à po lí ti ca eco nô mi ca. A For -
ça Ta re fa para o Bra sil re a li zou seu tra ba lho com cla -
re za e efi cá cia na for ma de um me mo ran do ao Pre si -
den te. Nes se me mo ran do, a For ça Ta re fa ar gu men ta
que o Bra sil é o pon to de par ti da para qual quer ini ci a -
ti va po lí ti ca bem su ce di da dos EUA na Amé ri ca do
Sul. Se qui ser mos man ter a re for ma eco nô mi ca e a
de mo cra cia, pro mo ver o li vre co mér cio e a aber tu ra
dos mer ca dos e ain da com ba ter as dro gas, o ter ro ris -
mo e os cri mes in ter na ci o na is, o Bra sil é um par ce i ro
es sen ci al. Esse re la tó rio des cre ve su cin ta men te as
ra zões pe las qua is o Bra sil é im por tan te para os Esta -
dos Uni dos e des ta ca a ur gên cia de de sen vol ver um
pla no de co o pe ra ção com o Bra sil de vi do à pro xi mi da -
de do fim dos pra zos para a re a li za ção de acor dos co -
mer ci a is, além das con di ções de pa í ses vi zi nhos ao
Bra sil, prin ci pal men te a Co lôm bia e a Ve ne zu e la, que
se agra vam a cada dia. O me mo ran do ao Pre si den te
tam bém de fi ne com cla re za os obs tá cu los para o es -
ta be le ci men to de um pla no po si ti vo para os dois la -
dos.

Como o me mo ran do de i xa cla ro, es ta mos em
um da que les mo men tos de tran si ção da his tó ria em
que os Esta dos Uni dos e o Bra sil com par ti lham vá ri os 
ob je ti vos e va lo res cha ve. A For ça Ta re fa re co men da
que o Pre si den te dê iní cio ime di a to a uma re vi são
com ple ta da po lí ti ca dos EUA com re la ção ao Bra sil e
exa mi ne como os dois pa í ses po dem tra ba lhar jun tos
em ques tões vi ta is como co mér cio, dro gas e se gu ran -
ça re gi o nal e, a par tir daí, em pe nhar-se num diá lo go
es tra té gi co sé rio e du ra dou ro com os lí de res bra si le i -
ros.

A For ça Ta re fa che gou a um con sen so for te e
sig ni fi ca ti vo so bre uma po lí ti ca, com to dos os seus
mem bros en dos san do a po lí ti ca ge ral su ge ri da pelo
gru po e os jul ga men tos fe i tos por ele, ain da que não 
ne ces sa ri a men te to das as suas con clu sões e re co -
men da ções.

Sou mu i to gra to a Ste ve Ro bert por li de rar esta
im por tan te ini ci a ti va e a Ken neth Max well, di re tor do
pro je to, ha bil men te as ses so ra do pelo Pes qui sa dor
Adjun to de es tu dos la ti no-americanos, To más Amo -
rim. Tam bém gos ta ria de ex pres sar mi nha gra ti dão à
Fun da ção Arthur Ross pelo fi nan ci a men to des te tra -
ba lho.

Les lie H. Gelb
Pre si den te

Con se lho de Re la ções Exte ri o res
Nova Ior que, fe ve re i ro de 2001
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De ve mos mu i to a to dos os mem bros da For ça
Ta re fa por qua se dois anos e 18 ses sões de bom tra -
ba lho sob a li de ran ça do co or de na dor Ste ve Ro bert.
Este foi re al men te um es for ço co le ti vo em que as con -
tri bu i ções in di vi du a is dos nos sos dis tin tos mem bros
da – For ça Ta re fa ge ra ram uma gran de quan ti da de de 
co nhe ci men to e ex pe riên cia que vi e ram en ri que cer
as nos sas dis cus sões e o con te ú do fi nal do me mo -
ran do ao Pre si den te.

Tam bém so mos gra tos pe las dis cus sões fran -
cas e in for ma is que a For ça Ta re fa teve em lon gas re -
u niões com Ro bert Ru bin, ex-Secretário do Te sou ro
dos EUA, com o Vice Pre si den te do Bra sil,, Mar co
Ma ci eL, com Armí nio Fra ga, pre si den te do Ban co
Cen tral do Bra sil, com o Mi nis tro das Re la ções Exte ri -
o res, Luiz Fe li pe Lam pre ia e com Ru bens Antô nio
Bar bo sa, Emba i xa dor do Bra sil em Was hing ton, e
ain da pe las dis cus sões pri va das que al guns mem -
bros da For ça Ta re fa ti ve ram in di vi du al men te com vá -
ri os lí de res po lí ti cos Bra si le i ros. Gos ta ría mos de
agra de cer tam bém ao Emba i xa dor Gel son Fon se ca
Jr., Re pre sen tan te Per ma nen te do Bra sil na ONU, por 
aco lher a re u nião da For ça Ta re fa com o Mi nis tro
Lam pre ia em sua re si dên cia em Nova York.

Con ta mos com as sá bi as opi niões do Pre si den -
te do Con se lho, Les lie H. Gelb e com sua in fa lí vel ha -
bi li da de de con cen trar-se na es sên cia de um pro ble -
ma e di re ci o nar o nos so foco de aten ção. Mike Pe tes,
di re tor ge ral de ope ra ções, e Jan Mur ray, te sou re i ro
do Con se lho, for ne ce ram um apo io in fa lí vel, as sim
como o for ne ceu Ma rie-Xa viê re Stra uss, as ses sor-
es pe ci al do pre si den te. Tam bém con ta mos com as
len dá ri as ha bi li da des de Tris ha Dorff e Leah Scho ler
do de par ta men to de Pu bli ca ções e com a aju da de
April Pal mer lee do de par ta men to de Co mu ni ca ções
do con se lho. O pes so al de apo io do Con se lho foi,
como sem pre, bem efi ci en te por trás das câ ma ras, tor -
nan do nos sas ses sões de tra ba lho con for tá ve is e tran -
qüi las, es pe ci al men te as ha bi li da des de ge ren ci a men -
to de even tos de Mark Hud son. Tam bém ti ve mos um
au xi lio ines ti má vel de nos sos es ta giá ri os do Pro gra ma
Amé ri ca La ti na, Ja i me Sa las, Ka talyn Vi dal e He at her
Sing mas ter. Por úl ti mo, mas de ma ne i ra al gu ma me -
nos im por tan te, To más Amo rim, pes qui sa dor ad jun to
em nos so pro gra ma, fez mu i to mais que o es pe ra do
em seu com pro me ti men to com o su ces so des te pro je -
to, tra zen do, como traz a to das as suas ati vi da des, um
en tu si as mo e uma efi ciên cia con ta gi an tes.

Ken neth Max well 
Di re tor do Pro je to 
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Car ta ao Pre si den te

12 de fe ve re i ro de 2001

Exce len tís si mo Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge -
or ge W. Bush,
Ilus trís si mo Vice Pre si den te, Ri chard B. Che ney,
Ilus trís si mo Se cre tá rio de Esta do, Co lin L. Po well,
Ilus trís si mo Se cre tá rio do Te sou ro, Paul H. O’Neill,
Ilus trís si mo Se cre tá rio da De fe sa, Do nald H. Rums -
feld,
Ilus trís si mo Se cre tá rio do Co mér cio, Do nald L.
Evans,
Ilus trís si mo Re pre sen tan te Co mer ci al dos Esta dos
Uni dos, Ro bert B. Zo el lick,
Ilus trís si ma Asses so ra do Pre si den te para Qu es tões 
de Se gu ran ça Na ci o nal (NSA),
Con do le ez za Rice,
Se cre tá rio de Esta do Assis ten te para Ne gó ci os do
He mis fé rio Oci den tal,
Ilus trís si mo Asses sor Espe ci al do Pre si den te e Di re -
tor Sê ni or para ne gó ci os Inter-Americanos, John F.
Ma is to,
Ilus trís si mo Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res do Se na do, Jes se Helms,
Ilus trís si mo Mem bro De mo cra ta Sê ni or da Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res do Se na do,
Jo seph R. Bi den Jr.,
Ilus trís si mo Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res da Câ ma ra, Henry J. Hyde,
Ilus trís si mo Mem bro De mo cra ta Sê ni or da Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res da Câ ma ra,
Tom Lan tos,
Pre si den te da Sub co mis são da Câ ma ra para o He -
mis fé rio Oci den tal,
Mem bro De mo cra ta Sê ni or da Sub co mis são da Câ -
ma ra para o He mis fé rio Oci den tal.

Caro Se nhor Pre si den te,
So mos uma For ça Ta re fa Inde pen den te, pa tro -

ci na da pelo Con se lho de Re la ções Exte ri o res, que
tem tra ba lha do, nos úl ti mos 18 me ses, na fu tu ra po lí ti -
ca dos EUA com re la ção ao Bra sil.

Acre di ta mos que o Bra sil pode e deve ser um
par ce i ro fun da men tal dos Esta dos Uni dos na pro mo -
ção da re for ma eco nô mi ca e do li vre co mér cio, na ma -



nu ten ção da de mo cra cia e da aber tu ra dos mer ca dos
e no com ba te ao nar co trá fi co, ao ter ro ris mo e aos cri -
mes in ter na ci o na is. Os Esta dos Uni dos não po dem
atu ar so zi nhos na Amé ri ca do Sul e não há me lhor
par ce i ro es tra té gi co que o Bra sil para a so lu ção des -
ses pro ble mas. Um diá lo go re a lis ta e du ra dou ro com
o Bra sil é es sen ci al a qual quer po lí ti ca bem su ce di da
dos EUA no he mis fé rio oci den tal. O Bra sil é o pon to
de par ti da e é im por tan te de ma is em tudo que irá
ocor rer na Amé ri ca do Sul para ser ne gli gen ci a do.

Ro ga mos que o se nhor aja ra pi da men te na
cons tru ção de uma re la ção fun ci o nal e de qua li da de
com o Bra sil ba se a da em in te res ses co muns. Re co -
nhe ce mos que esta não será uma ta re fa fá cil, vis to
que qual quer nova ini ci a ti va com re la ção ao Bra sil de -
ve rá le var em con ta as di fe ren ças mú tu as dos dois
pa í ses. Esta re la ção não po de rá, tam pou co, ex clu ir
ou tros vi zi nhos sul-americanos e o Bra sil não re a gi rá
fa vo ra vel men te se acre di tar que o ob je ti vo dos Esta -
dos Uni dos é so men te de co op tá-lo para ser vir aos in -
te res ses Nor te Ame ri ca nos.

Re co men da mos:
(i) Uma re vi são com ple ta da nos sa po lí ti ca com

re la ção ao Bra sil e um exa me de como os dois pa í ses
po dem tra ba lhar jun tos em ques tões vi ta is como co -
mér cio, dro gas e se gu ran ça re gi o nal e 

(ii) a par tir daí; o em pe nho em um diá lo go es tra -
té gi co de co o pe ra ção sé rio e du ra dou ro com os lí de -
res bra si le i ros.

Ane xa mos um su cin to me mo ran do que des ta ca
os mo ti vos pe los qua is fi ze mos es tas re co men da ções 
e que in di ca as ques tões cha ve – re for ma po lí ti ca e
eco nô mi ca, li vre co mér cio, dro gas e se gu ran ça re gi o -
nal – que acre di ta mos se rem cru ci a is a qual quer diá -
lo go en tre os Esta dos Uni dos e o Bra sil.

É hora de re pen sar e re for çar as re la ções en tre
os Esta dos Uni dos e o Bra sil. Ambas as na ções têm
mu i to a ga nhar com a me lho ra des sas re la ções. Este
é o mo men to de agir.

Cor di al men te,

For ça Ta re fa Inde pen den te so bre o Bra sil

MEMORANDO

Para: O Pre si den te do Esta dos Uni dos,
O Vice Pre si den te,
O Se cre tá rio de Esta do,
O Se cre tá rio do Te sou ro,
O Se cre tá rio da De fe sa,
O Se cre tá rio do Co mér cio,
O Re pre sen tan te Co mer ci al dos Esta dos,

A Asses so ra do Pre si den te para Qu es tões de
Se gu ran ça Na ci o nal (NSA),

O Se cre tá rio de Esta do Assis ten te para ne gó ci -
os do He mis fé rio Oci den tal,

O Asses sor Espe ci al do Pre si den te e Di re tor
Sê ni or para ne gó ci os in te ra me ri ca nos,

O Pre si den te e Mem bro De mo cra ta Sê ni or da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na do,

O Pre si den te e Mem bro De mo cra ta Sê ni or da
Co mis são de Re la ções Inter na ci o na is da Câ ma ra,

O Pre si den te e Mem bro De mo cra ta Sê ni or da
Sub co mis são da Câ ma ra para o He mis fé rio Oci den -
tal.

De: For ça Ta re fa Inde pen den te so bre o Bra sil
Assun to: A Po lí ti ca dos EUA com re la ção ao Bra sil

So mos uma For ça Ta re fa Inde pen den te, pa tro -
ci na da pelo Con se lho de Re la ções Exte ri o res em um
tra ba lho so bre as fu tu ras po lí ti cas dos EUA com re la -
ção ao Bra sil.

Acre di ta mos que o Bra sil é es sen ci al à qual quer
po lí ti ca bem-sucedida dos EUA no he mis fé rio oci den -
tal. O País pode tor nar-se um par ce i ro im por tan te e,
por isso, in sis ti mos que seja ini ci a do um diá lo go du ra -
dou ro a fim de exa mi nar em que pon tos os Esta dos
Uni dos e o Bra sil po dem tra ba lhar efi caz men te jun tos
vi san do ao be ne fí cio mú tuo.

Esta mos nos apro xi man do de um mo men to se -
mi nal em que o Bra sil e os Esta dos Uni dos com par ti -
lham de vá ri os ob je ti vos co muns no he mis fé rio. No
en tan to, este mo men to pode du rar pou co e, por isso,
não po de mos de i xá-lo es ca par pela fal ta de aten ção
por par te do go ver no dos EUA. O Bra sil é im por tan te
de ma is em tudo que irá ocor rer na Amé ri ca do Sul
para ser ne gli gen ci a do.

O Bra sil pode e deve ser um par ce i ro fun da men -
tal dos Esta dos Uni dos na ma nu ten ção da re for ma
eco nô mi ca e da de mo cra cia, na pro mo ção do li vre co -
mér cio e da aber tu ra dos mer ca dos e no com ba te ao
nar co trá fi co, ao ter ro ris mo e aos cri mes in ter na ci o na -
is. Se qui ser mos es ten der a Área de Li vre Co mér cio
da Amé ri ca do Nor te até a Amé ri ca do Sul, o Bra sil
será um país de im por tân cia cru ci al. Se qui ser mos
su pe rar os pro ble mas com as dro gas em todo o he -
mis fé rio de uma vez só, ve re mos que Bra sil é fun da -
men tal na or ga ni za ção des sa ta re fa. Não con se gui re -
mos man ter a de mo cra cia se ela fa lhar no Bra sil. Ne -
nhu ma das po lí ti cas fun da men ta is dos EUA fun ci o na -
rão no fi nal sem o Bra sil, pois ele é o pon to de par ti da.

Acre di ta mos que este é o mo men to opor tu no de 
agir. As re la ções Bra sil-Estados Uni dos es tão boas; o
Bra sil su pe rou re cen te men te um pas sa do au to ri tá rio



e vive atu al men te uma de mo cra cia vi go ro sa, a ter ce i -
ra ma i or do mun do, e sua eco no mia está em ple no
cres ci men to. Com um novo go ver no nos EUA e com
as ele i ções pre si den ci a is bra si le i ra se apro xi man do
(2002), Was hing ton tem que pen sar no fu tu ro e pre ci -
sa fa zê-lo com ur gên cia.

Os Esta dos Uni dos es tão en fren tan do uma lis ta
de ne go ci a ções co mer ci a is di fí ce is e pro ble mas es -
tão ocor ren do ao re dor do Bra sil. Quer os Esta dos
Uni dos con cor dem ou não, o Bra sil é um país de des -
ta que na Amé ri ca do Sul, pois faz fron te i ra com mu i -
tos dos pa í ses que en fren tam cada vez mais pro ble -
mas – da Co lôm bia ao Peru, do Pa ra guai à Argen ti na.
E é por to das es sas ra zões que de ve mos co me çar a
ou vir às pers pec ti vas bra si le i ras,  con si de rar o País
como um gran de par ce i ro es tra té gi co e tra tá-lo como
tal. É de vi tal im por tân cia que os EUA de sen vol vam
uma po lí ti ca es pe cí fi ca para o Bra sil e tra ba lhem com
ele no de sen vol vi men to das áre as de in te res se co -
mum. Uma re la ção es tra té gi ca com o Bra sil se tor na -
rá uma re la ção es tra té gi ca com a Amé ri ca do Sul.

Por tan to, ro ga mos que o se nhor pro mo va ra pi -
da men te:

(1) uma re vi são com ple ta da nos sa po lí ti ca com
re la ção ao Bra sil e um exa me de como os dois pa í ses
po dem tra ba lhar jun tos em ques tões vi ta is como co -
mér cio, dro gas e se gu ran ça re gi o nal; e

(2) a par tir daí, o em pe nho em um diá lo go es tra -
té gi co de co o pe ra ção sé rio e du ra dou ro com os lí de -
res bra si le i ros.

I. POR QUE O BRASIL?

O Bra sil é a ter ce i ra ma i or de mo cra cia do mun -
do. Após dé ca das de go ver no mi li tar, o País os ten ta
uma so ci e da de aber ta e vi go ro sa, com uma mí dia
ale gre e com uma so ci e da de ci vil e uma clas se mé dia
am bas gran des e par ti ci pa ti vas. As ele i ções fo ram
acir ra das, po rém ho nes tas. No ano de 2000, os vo tos
de 110 mi lhões de bra si le i ros, para um to tal de
367.371 can di da tos, fo ram con ta dos por má qui nas de 
vo ta ção e sem erro em 5.559 mu ni cí pi os por todo o
País. As re for mas po lí ti cas ain da es tão in com ple tas,
mas os bra si le i ros já po dem se or gu lhar de mu i to que
foi con se gui do, in clu si ve o im pe ach ment  de um pre -
si den te por cor rup ção. E no as pec to eco nô mi co, des -
de 1994 o Bra sil tem con tro la do a in fla ção, um ver da -
de i ro mar co his tó ri co. Apon ta mos qua tro ra zões pe las 
qua is o Bra sil é im por tan te para os Esta dos Uni dos:
seu po der eco nô mi co; sua lo ca li za ção cen tral na
Amé ri ca do Sul; seu sta tus de par ce i ro co mer ci al e
re ce be dor de in ves ti men tos nor te-americanos e seu

pa pel di plo má ti co tan to nas agên ci as sul-americanas
quan to nas in ter na ci o na is.

• O Bra sil tem um dos mais im por tan tes po de res 
eco nô mi cos e é um lí der en tre os mer ca dos emer gen -
tes avan ça dos. A eco no mia bra si le i ra é mais do que
duas ve zes ma i or que a da Rús sia, qua se tão gran de
quan to a da Chi na e duas ve zes ma i or que a da Índia.
Ele é o país prin ci pal da Amé ri ca do Sul, com mais da
me ta de do seu PIB e da sua po pu la ção. É o se gun do
ma i or mer ca do mun di al de ja tos exe cu ti vos e he li cóp -
te ros, o se gun do em te le fo nes ce lu la res e fa xes, o
quar to em ge la de i ras, o quin to em CD, e o ter ce i ro em 
re fri ge ran tes. Com uma pa ri da de de po der aqui si ti vo
de mais de um tri lhão de dó la res em 2001, o Bra sil é o 
quin to no mun do de po is de EUA, Chi na, Ja pão e Ale -
ma nha. O País é o lí der do MERCOSUL – Mer ca do
Co mum do Sul –, que in clui Bra sil, Argen ti na, Uru guai 
e Pa ra guai e tem re la ções es pe ci a is com o Chi le e a
Bo lí via — e acre di ta que ele é de gran de im por tân cia
para seu fu tu ro ge o po lí ti co e eco nô mi co na Amé ri ca
do Sul. O Mer co sul é uma peça fun da men tal para a
cons tru ção de qual quer acor do de li vre co mér cio que
en glo be todo o he mis fé rio e o Bra sil é o lí der re gi o nal
da “nova eco no mia”. Mais de 40 por cen to dos usuá ri -
os da Inter net na Amé ri ca La ti na são bra si le i ros, duas 
ve zes mais que no Mé xi co.

• O Bra sil faz fron te i ra com nove dos ou tros onze 
pa í ses da Amé ri ca do Sul. Ao lon go de sua po ro sa
fron te i ra ama zô ni ca, a guer ra in ter na da Co lôm bia
está ame a çan do alas trar-se para os pa í ses vi zi nhos.
A mag ni tu de do au xí lio nor te-ame ri ca no à Co lôm bia 
– me nor ape nas que a aju da pres ta da a Isra el e ao
Egi to – tor nou o des ti no des te con tur ba do país uma
ques tão fun da men tal para a po lí ti ca es tran ge i ra dos
EUA. No en tan to, mu i tas pes so as no Bra sil, no Peru e
no Equa dor te mem que o Pla no Co lôm bia agra ve
seus pro ble mas, uma vez que os re fu gi a dos pro cu ra -
rão abri go em seus ter ri tó ri os, e os guer ri lhe i ros e
gru pos pa ra mi li ta res ex pan di rão a guer ra para além
das fron te i ras co lom bi a nas. No Bra sil, as sim como
nos ou tros pa í ses da Amé ri ca do Sul, o im pac to ne ga -
ti vo do nar co-ne gó cio já é uma ame a ça a go ver nos
mu ni ci pa is e es ta du a is. O Bra sil será um par ce i ro im -
por tan te em qual quer ini ci a ti va in ter na ci o nal para eli -
mi nar o pro ble ma do nar co trá fi co. O Bra sil al can çou
uma po si ção de li de ran ça na Amé ri ca do Sul e foi o
prin ci pal con ci li a dor no acor do fron te i ri ço en tre Equa -
dor e Peru. O país tam bém aju dou, por três ve zes nos
úl ti mos anos, a evi tar um gol pe de Esta do no Pa ra -
guai. O re ce io da má in fluên cia do con fli to co lom bi a no 
já le vou o Bra sil a re for mu lar seu pro gra ma de se gu -
ran ça na ci o nal e au men tar seu efe ti vo mi li tar na fron -



te i ra. Se a po lí ti ca atu al em re la ção à Co lôm bia fa lhar,
os Esta dos Uni dos po dem en con trar no Bra sil um par -
ce i ro útil no de sen vol vi men to e na im ple men ta ção de
abor da gens al ter na ti vas.

• Os Esta dos Uni dos são o prin ci pal par ce i ro co -
mer ci al do Bra sil. As ex por ta ções nor te-americanas
para o país au men ta ram em mais do do bro des de
1991 e to ta li za ram mais de 13 bi lhões de dó la res em
1999. O co mér cio com o Bra sil é es pe ci al men te im -
por tan te para es ta dos como a Fló ri da, onde ele subs -
ti tu iu o Ja pão em 1995 como o par ce i ro co mer ci al nú -
me ro um. Cer ca de um quar to de toda as tran sa ções
co mer ci a is nor te-americanas com o Bra sil pas sam
pela Fló ri da e as ex por ta ções da Ca li fór nia, Te xas,
Nova Ior que, Illi no is, Ge or gia, e Ohio para o Bra sil
tam bém au men ta ram ex po nen ci al men te. O País é o
ma i or be ne fi ciá rio dos in ves ti men tos di re tos nor -
te-americanos, man ten do um ní vel alto e cons tan te
de les nos úl ti mos três anos. Os in ves ti men tos nor -
te-americanos no Bra sil são cin co ve zes ma i o res que
os na Chi na, e para mu i tas das gran des em pre sas
nor te-americanas, o Bra sil re pre sen ta um dos ma i o -
res mer ca dos es tran ge i ros. Entre as prin ci pa is em -
pre sas nor te-americanas no Bra sil te mos: Ge ne ral
Mo tors, Ford, Te xa co, Exxon, Ge ne ral Elec tric, Ci ti -
bank, McDo nald’s, Car gill, Alcoa, Phi lip Mor ris, e Go -
od ye ar, as sim como pra ti ca men te toda a in dús tria far -
ma cêu ti ca.

• Há mu i to tem po o Bra sil tem um pa pel im por -
tan te em vá ri as agên ci as das Na ções Uni das, pro por -
ci o nan do-lhes mu i tos pre si den tes al ta men te ca pa ci -
ta dos. O País con ti nu a rá a tra ba lhar com a Orga ni za -
ção Mun di al do Co mér cio (OMC) e com o sis te ma das 
Na ções Uni das, que é es sen ci al para seu de se jo de fi -
nal men te pos su ir uma ca de i ra per ma nen te no novo
Con se lho de Se gu ran ça da ONU. É im por tan te para
os Esta dos Uni dos, prin ci pal men te em ne go ci a ções
co mer ci a is fu tu ras e ou tras ques tões glo ba is mul ti la -
te ra is, exa mi nar com o Bra sil como as duas na ções
po dem tra ba lhar jun tas, an te ven do pon tos de co o pe -
ra ção e con ci li an do pos sí ve is con fli tos.

II. POR QUE AGORA?

Tan to os Esta dos Uni dos quan to o Bra sil en fren -
tam uma cres cen te cri se na Co lôm bia, ins ta bi li da de
na re gião an di na e uma re la ção cada vez mais com -
pli ca da com a Ve ne zu e la. Inter na men te, o Bra sil ain -
da en fren ta di fi cul da des com seus pla nos de re for ma
po lí ti ca e eco nô mi ca. Além dis so, os Esta dos Uni dos
e o Bra sil es tão am bos di an te de uma im por tan te
agen da de ne go ci a ções co mer ci a is. Assim sen do,
iden ti fi ca mos três áre as de ur gên cia: a ma nu ten ção

do cres ci men to e da re for ma eco nô mi ca; a agen da
co mer ci al para o he mis fé rio, onde Bra sil e Esta dos
Uni dos são os par ti ci pan tes prin ci pa is e os cres cen -
tes de sa fi os à de mo cra cia e à re for ma eco nô mi ca na
Amé ri ca do Sul.

– O mo tor de cres ci men to no Bra sil, as sim como 
nos Esta dos Uni dos, é a eco no mia in ter na. Ain da as -
sim, a eco no mia in ter na não pode cres cer sem a aju -
da de flu xos con tí nu os de ca pi tal es tran ge i ro. Na úl ti -
ma dé ca da, o Bra sil co me çou a ado tar es tra té gi as
eco nô mi cas vol ta das para o ex te ri or. Se to res que an -
tes per ten ci am ao pa tri mô nio pú bli co fo ram pri va ti za -
dos, gran des pro gres sos fo ram fe i tos para apla car a
in fla ção, con ter o dé fi cit fis cal, e ofe re cer um am bi en -
te mais es tá vel para um cres ci men to sus ten tá vel e a
lon go pra zo. No en tan to, essa aber tu ra é um fe nô me -
no re la ti va men te novo; é im por tan te re co nhe cer que
esta é uma ex pe riên cia de ape nas dez anos e que o
Bra sil ain da per ma ne ce vul ne rá vel a cho ques ex ter -
nos. Os Esta dos Uni dos têm um pa pel im por tan tís si -
mo no apo io ao pro gres so bra si le i ro e têm gran de in -
te res se na ma nu ten ção do seu su ces so. Em 1998, a
ame a ça de que as cri ses rus sa e asiá ti ca di mi nu ís -
sem o im pul so do Bra sil em di re ção a um co mér cio
mais li vre, à re for ma fis cal e à eco no mia de mer ca do
le vou o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal (FMI), o Ban co 
Mun di al, e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – com o acom pa nha men to cu i da do so do Te -
sou ro Na ci o nal nor te-ame ri ca no – a cri ar um pa co te
fi nan ce i ro de 41,5 bi lhões de dó la res para aju dar o
Bra sil a su pe rar a cri se. Os Esta dos Uni dos con tri bu í -
ram com 5 bi lhões de dó la res ori un dos do Fun do de
Esta bi li za ção Eco nô mi ca. Este pa co te fi nan ce i ro in -
ter na ci o nal, li de ra do pe los EUA e ago ra vir tu al men te
já todo pago, pos si bi li tou ao Bra sil amor te cer o im pac -
to da des va lo ri za ção do real, no iní cio de 1999. O País 
re con quis tou ra pi da men te o aces so a mer ca dos de
ca pi ta is es tran ge i ros e pôde pe gar no va men te a es -
tra da do cres ci men to re no va do. Em 2000, a eco no mia 
re gis trou um cres ci men to de qua tro por cen to do PIB,
com a in fla ção ca in do para seis por cen to. Para 2001,
as ex pec ta ti vas são de 4,5 por cen to de cres ci men to e 
qua tro por cen to de in fla ção. Po lí ti cas fis ca is e mo ne -
tá ri as só li das fo ram man ti das, e o dé fi cit fis cal do se -
tor pú bli co bra si le i ro caiu de mais de dez por cen to do
PIB em 1999 para qua tro por cen to em 2000. É de
gran de in te res se dos Esta dos Uni dos aju dar o Bra sil
a man ter em cur so sua agen da de re for mas. Qu es -
tões im por tan tes so bre re for ma fis cal, di re i tos au to ri -
as e pro te ção da pro pri e da de in te lec tu al, no en tan to,
per ma ne cem sem re so lu ção, e to das elas têm um im -
pac to so bre os in ves ti do res nor te-ame ri ca nos.



_ Os Esta dos Uni dos es tão en fren tan do uma
sé rie de pra zos aper ta dos para a agen da co mer ci al. A 
pró xi ma Cú pu la das Amé ri cas acon te ce rá na ci da de
de Qu e bec, Ca na dá, de 20 a 22 de abril de 2001. O
Bra sil e os Esta dos Uni dos di vi di rão a pre si dên cia da
ro da da so bre a Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas
(ALCA) que irá co me çar em no vem bro de 2002. Se -
gun do os acor dos atu a is, as ne go ci a ções da Alca de -
ve rão es tar en cer ra das em 2005. O Mer co sul ini ci ou
ne go ci a ções so bre li vre co mér cio com a União Eu ro -
péia (UE), a se rem com ple ta das até 2004-2005. Há
uma cer ta ur gên cia no que diz res pe i to à agen da atu -
al de ne go ci a ções. A ime di a ta de vo lu ção do po der de
ne go ci a ção da “via rá pi da” ao pre si den te for ta le ce ria
so bre ma ne i ra a po si ção dos Esta dos Uni dos tan to na
Cú pu la das Amé ri cas quan to na ro da da da Alca.

A fal ta de ação ofe re ce ris cos aos Esta dos Uni -
dos. O Bra sil foi a sede da pri me i ra Cú pu la dos Pa í ses 
Sul-Americanos em agos to de 2000 e for ta le cer seus
vín cu los com os vi zi nhos sul-americanos é o ma i or
ob je ti vo de sua po lí ti ca ex ter na. O Bra sil tam bém for -
ta le ceu sua re la ção com a União Eu ro péia. Ambos
são vis tos como me i os de for ta le cer o po der de bar -
ga nha do Bra sil, e por con se qüên cia, do Mer co sul e
de toda a Amé ri ca do Sul, di an te da Amé ri ca do Nor te
e re fle tem a ten ta ti va do Bra sil de equi li brar suas re la -
ções in ter na ci o na is em vez de com pro me ter-se com
a ex clu si vi da de. De fato, os in ves ti men tos eu ro pe us
no Bra sil (es pe ci al men te em te le co mu ni ca ções, ser -
vi ços fi nan ce i ros e em pre sas pres ta do ras de ser vi ços 
pú bli cos) au men ta ram bas tan te nos úl ti mos anos, e o
co mér cio to tal en tre a UE e o Mer co sul au men tou em
mais de 120 por cen to des de 1990. Em 2000, a Espa -
nha su pe rou os Esta dos Uni dos como o país que
mais in ves tiu no Bra sil. Em ter mos de ex por ta ções, os 
Eu ro pe us cla ra men te su pe ram os Esta dos Uni dos,
tan to em nú me ros quan to em cres ci men to. Sem uma
agen da ati va de Was hing ton, este pro ces so pode re -
pre sen tar uma pos sí vel ame a ça para as fu tu ras pers -
pec ti vas eco nô mi cas dos EUA so bre o mer ca do bra -
si le i ro, com um im pac to nos Esta dos Uni dos tam bém
em ter mos de per da de em pre gos e de opor tu ni da des 
fi nan ce i ras e em pre sa ri a is. Não se deve es que cer
que se a Fran ça abrir mão de suas ques tões agrí co -
las, um gran de acor do en tre a UE e o Bra sil po de ria
ser fe cha do, de i xan do os Esta dos Uni dos de fora.
Assim, os Esta dos Uni dos cor rem o ris co de en con -
trar o lu gar ocu pa do quan do os eu ro pe us ti ve rem es -
ta be le ci do suas re la ções es tra té gi cas. Em ter mos de
in ves ti men tos na “nova eco no mia”, por exem plo, os
Esta dos Uni dos per de ram re cen te men te uma gran de
opor tu ni da de quan do a agên cia re gu la do ra das te le -

co mu ni ca ções no Bra sil (Ana tel) fez o anún cio ofi ci al
da es co lha do pa drão eu ro peu, em de tri men to do pa -
drão nor te-americano, para os ser vi ços ce lu la res de
úl ti ma ge ra ção. A ado ção do pa drão eu ro peu não só
eli mi na as em pre sas de hard wa re nor te-americanas, 
como a Qu al comm, des se se tor em fran ca ex pan são,
como tam bém põe em des van ta gem em pre sas nor -
te-americanas de soft wa re e de con te ú do. Isso não
pre ci sa va ter acon te ci do.

Exis te tam bém o ris co de pro je ções ne ga ti vas
para o Bra sil se o País não con se guir avan çar de for -
ma agres si va na di re ção de um acor do co mer ci al no
he mis fé rio. O Bra sil pre ci sa co mer ci a li zar mais, e não
me nos. O mer ca do nor te-americano é seu ma i or prê -
mio. O fra cas so do Bra sil em au men tar seu co mér cio
é um dos pro ble mas prin ci pa is da atu al po lí ti ca. Se o
acor do com o Bra sil e o Mer co sul não der cer to, os
Esta dos Uni dos pro va vel men te bus ca rão mais acor -
dos bi la te ra is de li vre co mér cio, como o que está sen -
do ne go ci a do com o Chi le e à me di da em que a re gião 
se di ri ge para uma ma i or do la ri za ção, o Bra sil cor re o
ris co de fi car iso la do. Na nos sa opi nião, tan to o Bra sil
quan to os Esta dos Uni dos têm in te res se em ex pan dir
e man ter o cres ci men to do co mér cio in ter na ci o nal.
Este não é um jogo de zero a zero, nem os acor dos de 
li vre co mér cio ex clu em uns aos ou tros. O Chi le, por
exem plo, tam bém ne go cia um acor do de li vre co mér -
cio com a Eu ro pa. O Mé xi co, além do acor do com os
Esta dos Uni dos e o Ca na dá (Naf ta), tam bém tem um
acor do de li vre co mér cio com a Eu ro pa. Os Esta dos
Uni dos e o Bra sil ain da têm in te res se em um am bi en -
te fi nan ce i ro in ter na ci o nal me nos vo lá til. Os Esta dos
Uni dos e o Mer co sul com par ti lham in te res ses co -
muns nas ne go ci a ções com a Eu ro pa. Por exem plo,
am bos são ex por ta do res agrí co las e am bos es tão in -
te res sa dos em ver os sub sí di os e ta ri fas agrí co las re -
du zi dos na União Eu ro péia. Por to dos es ses mo ti vos,
os Esta dos Uni dos pre ci sam de fi nir com ur gên cia
uma agen da po si ti va para o Mer co sul. Ape sar do pro -
gres so subs tan ci al em re la ção aos ob je ti vos po lí ti cos
e eco nô mi cos no Bra sil, e em pa í ses como Chi le e
Mé xi co, em mu i tas par tes do He mis fé rio Oci den tal as
pers pec ti vas são con fu sas. Os pa í ses an di nos es tão
en fren tan do gran des pro ble mas, al guns dos qua is se -
ri am mu i to pi o res (Equa dor, Ve ne zu e la) se não fos se
pela alta dos pre ços do pe tró leo. As di fi cul da des eco -
nô mi cas da Argen ti na te rão um im pac to ne ga ti vo no
Bra sil e no Mer co sul se não fo rem re sol vi das. Den tro
do Mer co sul, o Bra sil e os Esta dos Uni dos têm tra ba -
lha do jun tos para sus ten tar a de mo cra cia no Pa ra -
guai. O Bra sil teve um pa pel dis cre to na cri se de su -
ces são no Peru e tam bém des fru ta de uma boa re la -



ção com o Chi le. Na Co lôm bia, o Bra sil po de ria tor -
nar-se um ator im por tan te em fu tu ras ne go ci a ções de 
paz. Com to das es sas in cer te zas pela fren te, o Bra sil
e os Esta dos Uni dos têm em co mum o in te res se em
pre ser var a re for ma eco nô mi ca e a le gi ti mi da de da
de mo cra cia na re gião. A re la ção en tre os Esta dos
Uni dos e a Ve ne zu e la, em par ti cu lar, irá tor nar-se
cada vez mais for ça da no fu tu ro. O Bra sil tra ba lha ar -
du a men te para man ter suas boas re la ções com a Ve -
ne zu e la, um gran de for ne ce dor de pe tró leo aos Esta -
dos Uni dos e tam bém ao Bra sil. Ain da as sim a Ve ne -
zu e la de Hugo Chá vez está ten tan do ofe re cer um
gran de mo de lo al ter na ti vo para o de sen vol vi men to da 
Amé ri ca do Sul, o que im põe de sa fi os ao ob je ti vo que
o Bra sil, as sim como ou tros pa í ses sul-americanos,
vêm per se guin do na úl ti ma dé ca da. A Ve ne zu e la de
Chá vez pro cu ra ali ar-se a Cuba para es ta be le cer
uma al ter na ti va ao que ele con si de ra “he ge mo nia
nor te-americana no he mis fé rio.” A vi são de uma for -
ma al ter na ti va de in te gra ção sul-americana ba se a da
nos Andes é um de sa fio tan to para o Bra sil quan to
para os Esta dos Uni dos, mas pro va vel men te terá
apo io en tre os se to res in sa tis fe i tos da po pu la ção de
mu i tos pa í ses vi zi nhos do Bra sil se as con di ções so ci -
o e co nô mi cas não me lho ra rem. Tan to o Bra sil quan to
os Esta dos Uni dos têm mu i to em jogo no que acon te -
ce na Ve ne zu e la.

III. OBSTÁCULOS

Qu al quer re la ci o na men to novo com o Bra sil
deve se ba se ar em in te res ses co muns. As abor da -
gens nor te-americanas não irão fun ci o nar se fo rem
con si de ra das uni la te ra is, ex clu si vas, ou se ti ve rem
como ob je ti vo co op tar o País. Tal tipo de apro xi ma ção
se ria ina ce i tá vel não ape nas para os po lí ti cos bra si le i -
ros, mas tam bém para os vi zi nhos sul-americanos do
País. É de vi tal im por tân cia pres tar aten ção aos obs -
tá cu los para a re de fi ni ção da po lí ti ca nor te-americana 
em re la ção ao Bra sil. Os ad ver sá ri os do li vre co mér -
cio e da aber tu ra dos mer ca dos não es tão res tri tos ao 
Bra sil. Mu i tas pes so as nos Esta dos Uni dos pre ci sa -
rão ser per su a di das de que o pro ces so tam bém é be -
né fi co para elas. Não acre di ta mos que tais obs tá cu los 
se jam in su pe rá ve is, mas é ne ces sá rio que eles não
se jam ig no ra dos se am bas as na ções qui se rem tra -
ba lhar jun tas para atin gir ob je ti vos co muns. Logo, é
im por tan te para os for mu la do res de po lí ti cas an te ver
as áre as pas sí ve is de mal-entendidos e dis cór di as.
Lis ta mos aqui cin co de las: os res quí ci os e a am bi güi -
da de de po lí ti cas an ti gas dos EUA em re la ção ao Bra -
sil; o re ce io exis ten te no Bra sil (e tam bém nos Esta -
dos Uni dos) de que o li vre co mér cio no he mis fé rio os

pre ju di que; a opi nião bra si le i ra de que os Esta dos
Uni dos que rem di mi nu ir a so be ra nia bra si le i ra na re -
gião Ama zô ni ca; a pru dên cia, tan to den tro do Bra sil
quan to en tre seus vi zi nhos, quan to a uma re la ção
mu i to pró xi ma en tre Bra sil e Esta dos Uni dos e os ele -
men tos de com pe ti ção, as sim como de co o pe ra ção
que exis tem en tre os dois pa í ses

• É ne ces sá ria a von ta de dos dois pa í ses para
o es ta be le ci men to de uma re la ção po si ti va e sus ten -
tá vel. Será que o Bra sil está pron to? De acor do com a
his tó ria, po de mos pre ver que o Bra sil será cép ti co em
re la ção a uma nova ini ci a ti va nor te-ame ri ca na. A opi -
nião bra si le i ra é de que no pas sa do os Esta dos Uni -
dos fo ram in con sis ten tes em suas abor da gens e nem
sem pre cum pri ram as pro mes sas de ma i or em pe nho
e con sul ta. É cer to que hou ve mo men tos de re a pro xi -
ma ção his tó ri ca en tre os dois pa í ses, as sim como
tam bém hou ve mo men tos de es tra nha men to e este
his tó ri co irá in flu en ci ar o modo como os bra si le i ros re -
a gem às ini ci a ti vas nor te-ame ri ca nas, é im por tan te
ter isso em men te. O Ba rão do Rio Bran co, fun da dor
da di plo ma cia bra si le i ra, pro mo veu a idéia de um re la -
ci o na men to es pe ci al com os Esta dos Uni dos. Tho -
mas Jef fer son tam bém pre viu um pa pel es pe ci al do
Bra sil e dos Esta dos Uni dos den tro de um “Sis te ma
Ame ri ca no”, an te da tan do a Dou tri na Mon roe. Esta
tra di ção po si ti va trou xe gran des be ne fí ci os aos Esta -
dos Uni dos. Du ran te a Gu er ra His pa no-Ame ri ca na de
1898, o Almi ran ta do Bra si le i ro en tre gou uma sé rie de
con tra tos de cons tru ção na val eu ro péi as aos Esta dos 
Uni dos para au men tar o po der na val ame ri ca no; de
1917 a 1918, du ran te a I Gu er ra Mun di al, a Ma ri nha
Bra si le i ra pa tru lhou o Atlân ti co; de 1944 a 1945, mais
de 25.000 tro pas de com ba te da For ça Expe di ci o ná -
ria Bra si le i ra (FEB) jun ta ram-se às for ças ali a das na
Itá lia, so fren do enor mes ba i xas nos cam pos de ba ta -
lha de Mon te Cas te lo; tam bém du ran te a II Gu er ra
Mun di al o Bra sil apo i ou os Esta dos Uni dos com ba -
ses cha ve no Nor des te para as ope ra ções do Atlân ti -
co e em 1965, tro pas bra si le i ras fo ram des pa cha das
para a Re pú bli ca Do mi ni ca na. A ma i o ria dos ofi ci a is
do Esta do-Ma i or Bra si le i ro, até me a dos dos anos 80,
eram ve te ra nos da FEB, or gu lho sos de sua as so ci a -
ção com o Exér ci to Nor te-Ame ri ca no du ran te a II Gu -
er ra Mun di al. Com o apo io de Nel son Roc ke fel ler, du -
ran te a dé ca da de 40, as re la ções cul tu ra is en tre Bra -
sil e Esta dos Uni dos al can ça ram um pon to má xi mo
de in te ra ção, fer ti li za ção cru za da e des co ber tas mú -
tu as.

• Ain da as sim, o pa pel con tra di tó rio dos Esta -
dos Uni dos ao apo i ar o re gi me mi li tar na dé ca da de
60, e de po is cri ti car vi o len ta men te os seus abu sos



con tra os di re i tos hu ma nos fez com que os an ti gos
co le gas se es tra nhas sem em am bos os la dos do es -
pec tro po lí ti co. Mais re cen te men te, as me di das
anti-dum ping to ma das con tra os cal ça dos, o suco de 
la ran ja, o aço e ou tros pro du tos bra si le i ros con ti nu am
a ar ra nhar a re la ção. O Mi nis té rio das Re la ções Exte -
ri o res, es pe ci al men te, che gou a con si de rar as re la -
ções Bra sil-Esta dos Uni dos como uma via de mão
úni ca, com o Bra sil ten do que atu rar crí ti cas des ne -
ces sá ri as sem be ne fí ci os cor res pon den tes dos Esta -
dos Uni dos. Isso le vou o Bra sil a de nun ci ar, em 1977,
o tra ta do mi li tar mais an ti go do he mis fé rio. Se hou ver
qual quer ou tro acor do, é pos sí vel que os bra si le i ros
tes tem a re la ção pe din do algo que eles sa bem que é
di fí cil de se ob ter.

• Exis te uma cren ça am pla men te ace i ta no Bra -
sil, pre va le cen te em al guns se to res da in dús tria, na
eli te po lí ti ca e ad mi nis tra ti va e na opi nião pú bli ca, de
que a ALCA só tra rá van ta gens aos Esta dos Uni dos;
que os Esta dos Uni dos que rem mer ca dos aber tos no
Bra sil para seus pro du tos, mas não que rem abrir os
seus para as ex por ta ções bra si le i ras e que os Esta -
dos Uni dos usam leis anti-dum ping e nor mas tra ba -
lhis tas e am bi en ta is atre la das a acor dos co mer ci a is
com ob je ti vos pro te ci o nis tas. Estas ques tões po dem
emer gir na are na pú bli ca as sim que os mo to res da
su ces são pre si den ci al bra si le i ra de 2002 co me ça rem
a es quen tar. Par te des ta cren ça ad vém do de se qui lí -
brio co mer ci al com os Esta dos Uni dos. Entre tan to,
ape sar dos obs tá cu los às ex por ta ções bra si le i ras
para os Esta dos Uni dos, tem ha vi do tam bém uma di -
fe ren ça en tre a car te i ra de ex por ta ções bra si le i ra e as 
áre as mais for tes da de man da dos Esta dos Uni dos
onde o Bra sil pre ci sa com pe tir com mais efi ciên cia.

• Há ain da uma for te per cep ção no Bra sil, tan to 
na opi nião pú bli ca quan to en tre os mi li ta res, de que
os Esta dos Uni dos que rem di mi nu ir a so be ra nia bra -
si le i ra em seu ter ri tó rio ama zô ni co, seja por meio da
in ter na ci o na li za ção da re gião, usan do como pre tex to
a pro te ção da flo res ta tro pi cal, seja por meio de en vol -
vi men to mi li tar ati vo na guer ra con tra as dro gas.
Embo ra o Bra sil te nha ca u te la em re co nhe cer a gra vi -
da de tan to da des tru i ção de suas flo res tas tro pi ca is
como do im pac to das dro gas em seu pró prio bem-es -
tar – in clu in do o fato de ter se di a do a Con fe rên cia
Mun di al de Meio Ambi en te em 1992 e mais re cen te -
men te a Qu ar ta Re u nião Mi nis te ri al de De fe sa em
Ma na us em ou tu bro de 2000 — es tas ques tões per -
ma ne cem al ta men te sen sí ve is e in flu en ci am as re a -
ções bra si le i ras à co o pe ra ção anti-trá fi co as sim como 
ao Pro to co lo de Kyo to.

• Um diá lo go es tra té gi co, du ra dou ro e co o pe ra -
ti vo com o Bra sil se ria vis to com des con fi an ça por al -
guns de seus vi zi nhos me no res, que con si de ram o
Bra sil uma po tên cia he ge mô ni ca na re gião, as sim
como mu i tos bra si le i ros te mem a he ge mo nia nor -
te-ame ri ca na no he mis fé rio. Tan to o Bra sil quan to os
Esta dos Uni dos pre ci sa rão pres tar aten ção às re a -
ções con trá ri as de ou tras na ções sul-ame ri ca nas a
qual quer novo re la ci o na men to en tre os dois pa í ses.
Re la ções di fe ren ci a das com o Bra sil tam bém de sa fi a -
ri am pre con ce i tos den tro da bu ro cra cia nor te-ame ri -
ca na e no sis te ma Inte ra me ri ca no, pois tra di ci o nal -
men te am bos têm se com pro me ti do con tra a idéia de
re la ções di fe ren ci a das dos EUA com na ções la ti -
no-ame ri ca nas. Po rém, o he mis fé rio mu dou — ele é
atu al men te uma re gião al ta men te di fe ren ci a da, prin -
ci pal men te como re sul ta do do êxi to do Naf ta e do rit -
mo rá pi do do co mér cio nor te-ame ri ca no e da in te gra -
ção eco nô mi ca. O re co nhe ci men to des te fato é o ma i -
or fa tor de mo ti va ção na re de fi ni ção dos ob je ti vos bra -
si le i ros na po lí ti ca ex ter na.

• Exis tem ele men tos de com pe ti ção den tro da
re la ção, e es tes irão per ma ne cer. Tan to os Esta dos
Uni dos quan to o Bra sil são pa í ses de pro por ções con -
ti nen ta is, cada um tem uma cul tu ra na ci o nal for te e vi -
bran te; as so ci e da des de am bos são com pos tas por
des cen den tes de po pu la ções de imi gran tes; am bos
têm de li dar com he ran ças ar ra i ga das e in jus ti ças per -
sis ten tes após sé cu los de es cra vi dão do povo afri ca -
no e am bos pos su em cul tu ras cu jos po vos ba te ram
de fren te com a po pu la ção na ti va. Cada um de les
apóia-se tra di ci o nal men te no mer ca do in ter no, com
pou cas ex por ta ções: cer ca de 8 por cen to para o Bra -
sil, o que mu dou pou co nas úl ti mas três dé ca das, en -
quan to as ex por ta ções dos EUA cres ce ram subs tan -
ci al men te, tor nan do-se uma eco no mia glo ba li za da.
Cada um de les tem re la ções am bí guas com o res to
do mun do, por ve zes com bas tan te en vol vi men to, e às 
ve zes che gan do ao qua se iso la men to. Ambos pos su -
em uma po lí ti ca in ter na em que pre va le cem os in te -
res ses lo ca is e fre qüen te men te pro vin ci a nos; am bos
são vis tos por seus vi zi nhos como po tên ci as ex pan si -
o nis tas. Ape sar da as si me tria de seus po de res am -
bos as pi ram a pa péis de li de ran ça re gi o nal. Ne nhum
de les tem in di ví du os en tu si as ma dos ou lo bis tas fer re -
nhos den tro de seu Con gres so Na ci o nal com pro me ti -
dos com os in te res ses do ou tro. Ain da as sim, em
cada país a po lí ti ca ex ter na não é mais de do mí nio
ex clu si vo de bu ro cra ci as tra di ci o na is de po lí ti ca ex ter -
na. E exis te uma gran de quan ti da de de con ta tos
não-go ver na men ta is en tre Bra sil e Esta dos Uni dos
no se tor pri va do, nas uni ver si da des, en tre or ga ni za -



ções re li gi o sas e am bi en ta is, nos es por tes, en tre mú -
si cos e ar tis tas, e en tre bra si le i ros que es tu dam e tra -
ba lham nos Esta dos Uni dos e ame ri ca nos que, es tu -
da ram, tra ba lha ram e in ves ti ram no Bra sil e es cre vem 
so bre ele; cada uma des sas áre as traz uma boa pers -
pec ti va de fu tu ro e me re ce ser in cen ti va da por cada
país, já que am bos pro cu ram ma i or en ten di men to en -
tre si.

IV. QUAIS SÃO AS QUESTÕES PRINCIPAIS?

Acre di ta mos que a ne gli gên cia dos EUA com re -
la ção ao Bra sil, mar ca da por uma aten ção es po rá di ca 
du ran te as cri ses, di mi nu iu a in fluên cia nor te-ame ri -
ca na e isso teve seu pre ço. Um im pas se na agen da
de li vre co mér cio pode sig ni fi car a per da do mer ca do
bra si le i ro – o ma i or no he mis fé rio, de po is dos EUA – 
e isso sig ni fi ca que os EUA não te rão um par ce i ro
con fiá vel no fu tu ro com re la ção às ques tões de dro -
gas e com ba te à cor rup ção. Lis ta mos qua tro áre as – 
re for ma eco nô mi ca, ma nu ten ção da re for ma de mo -
crá ti ca, li vre co mér cio, dro gas e se gu ran ça re gi o nal  – 
como áre as que me re cem aten ção ur gen te do novo
go ver no:

• REFORMA ECONÔMICA

Insis ti mos em que os Esta dos Uni dos de sen vol -
vam o pa pel de lí de res que ga nha ram ao apo i ar a re -
for ma eco nô mi ca no Bra sil du ran te os úl ti mos cin co
anos. Uma re for ma eco nô mi ca re quer aten ção cons -
tan te e a lon go pra zo, e será um pon to prin ci pal de
pre o cu pa ção com a apro xi ma ção da su ces são pre si -
den ci al bra si le i ra, em 2002. O su ces so do Bra sil nes -
sa ques tão é fun da men tal. É im por tan te re co nhe cer
que ain da há de sa fi os no ge ren ci a men to das dí vi das
in ter na e ex ter na, na con clu são da re for ma es tru tu ral, 
e na con ti nu i da de da dis ci pli na fis cal e mo ne tá ria em
face a um ci clo ele i to ral novo. É mu i to im por tan te
pres tar aten ção à pos si bi li da de de no vas cri ses e per -
ma ne cer com pro me ti do com a re for ma da ar qui te tu ra
fi nan ce i ra glo bal.

Insis ti mos em uma aten ção es pe ci al para o po -
ten ci al de co la bo ra ção e par ce ria es tra té gi ca den tro
da “nova eco no mia”. Esse se tor pode ter efe i tos drás -
ti cos na po pu la ção jo vem do Bra sil. Acre di ta mos que
há gran des opor tu ni da des para a uti li za ção de no vas
tec no lo gi as e da Inter net na edu ca ção para aju dar a
di mi nu ir a cha ma da bar re i ra di gi tal cri a da por es sas
mes mas tec no lo gi as. É ne ces sá ria a co or de na ção de
go ver nos, de or ga ni za ções não-governamentais
(ONG), e do se tor pri va do. As com pa nhi as nor -
te-americanas já gas tam mi lhões em en tre te ni men to.
Re co men da mos usar es sas co ne xões para a edu ca -

ção e de sen vol ver in fra-estruturas para esse fim. A
edu ca ção é a par te cen tral da “re for ma da se gun da
ge ra ção” e o Bra sil já está pro cu ran do atu a li zar os en -
si nos pri má rio e se cun dá rio. É aqui que os Esta dos
Uni dos po dem aju dar com uma com bi na ção de ONG,
se tor pri va do, e agên ci as go ver na men ta is para dar
um sal to tec no ló gi co e edu ca ci o nal.

O Bra sil e os Esta dos Uni dos de ve ri am tra ba lhar 
jun tos para in cen ti var ma i o res tro cas com pro gra mas
edu ca ci o na is, so ci a is e cul tu ra is. Isso in clui le var em
con ta o pro gres so re cen te da par ce ria en tre Esta dos
Uni dos e Bra sil em pro gra mas de edu ca ção; apri mo -
rar os me ca nis mos de re so lu ção de li tí gi os e ava li ar
mo de los de edu ca ção para o se tor pri va do como a
Scho ol and Li bra ri es Cor po ra ti on, uma or ga ni za ção
sem fins lu cra ti vos cri a da pelo Con gres so e pela Fe -
de ral Com mu ni ca ti ons Com mis si on, que ofe re ce des -
con tos anu a is de até 2,25 bi lhões de dó la res para es -
co las de en si no fun da men tal e mé dio e nas bi bli o te -
cas pú bli cas para a com pra de ser vi ços de te le co mu -
ni ca ções e com pu ta ção em rede. Insis ti mos em um
exa me do pro ble ma da fal ta de en si no de lín gua

por tu gue sa nos Esta dos Uni dos _ ape nas cer ca 
de 6.000 es tu dan tes uni ver si tá ri os e es tu dan tes for -
ma dos ma tri cu la ram-se na dis ci pli na Por tu guês nos
anos no ven ta.

• MANUTENÇÃO DA REFORMA DEMOCRÁTICA
A con ti nu a ção do su ces so da de mo cra cia bra si -

le i ra é um in te res se cen tral dos Esta dos Uni dos, não
ape nas por ca u sa da im por tân cia do Bra sil na Amé ri -
ca do Sul, mas tam bém pe los de sa fi os cres cen tes
para a de mo cra cia na re gião, es pe ci al men te em vá ri -
os vi zi nhos im por tan tes do Bra sil como o Peru, a Ve -
ne zu e la, a Co lôm bia, o Equa dor e o Pa ra guai. A pro -
mo ção da de mo cra cia foi a base da po lí ti ca nor -
te-americana du ran te a úl ti ma dé ca da, seja em go -
ver nos Re pu bli ca nos ou De mo cra tas, e o Bra sil agiu
de for ma agres si va nos úl ti mos anos para pro te ger os
pro ces sos de mo crá ti cos em pa í ses vi zi nhos, como o
Pa ra guai.

Re co men da mos uma nova ava li a ção do pa pel
que os se to res pri va do e in de pen den te dos EUA (fun -
da ções pri va das nor te-americanas, ONG, e or ga ni za -
ções se mi-governamentais como a Na ti o nal Endow -
ment for De mo cracy,  as sim como as uni ver si da des e
as ins ti tu i ções de pes qui sa) po dem as su mir no for ta -
le ci men to das ins ti tu i ções de mo crá ti cas e da so ci e da -
de ci vil e uma re a va li a ção das abor da gens co muns
po de ria ser útil e po de ria au men tar as par ce ri as pú bli -
cas pri va das e a co o pe ra ção en tre os EUA e as ONG
bra si le i ras.



O Bra sil, como a Áfri ca do Sul e os Esta dos Uni -
dos, está com pro me ti do em trans for mar-se em uma
ver da de i ra de mo cra cia ra ci al, algo a que já vem as pi -
ran do há mu i to tem po. Como so ci e da des mul tir ra ci a is 
de mo crá ti cas, o Bra sil e os Esta dos Uni dos po dem
com par ti lhar áre as im por tan tes para o apren di za do
mú tuo e a co la bo ra ção, uma vez que am bos os pa í -
ses bus cam pro ver ma i or igual da de e par ti ci pa ção
para to dos os ci da dãos. A meta é au men tar a par ti ci -
pa ção de la ti no-americanos de des cen dên cia afri ca -
na no de sen vol vi men to na ci o nal de seus pa í ses. Re -
co men da mos no vas es tra té gi as de de sen vol vi men to
ba se a das em ini ci a ti vas já pa tro ci na das pelo Ban co
Mun di al e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to para in te grar me lhor as po pu la ções in dí ge na e
afro la ti na nas eco no mi as na ci o na is. Acre di ta mos que
isto é cru ci al à sus ten ta bi li da de de mo crá ti ca e que
Esta dos Uni dos e Bra sil têm mu i to o que apren der um 
com o ou tro.

• LIVRE COMÉRCIO

Os Esta dos Uni dos per ma ne cem fiéis, em prin -
cí pio, a uma agen da de li vre co mér cio no he mis fé rio.
No en tan to, esta agen da não avan çou, e há pra zos fi -
na is se ve ros na agen da de co mér cio que re que rem
aten ção ime di a ta. Re co men da mos que o novo go ver -
no de fi na ra pi da men te as suas pri o ri da des no que diz
res pe i to à Alca e ao Mer co sul, e de ci da como pro ce -
der. A por ta das opor tu ni da des não fi ca rá aber ta por
mu i to tem po. Na au sên cia de uma agen da cla ra a mé -
dio pra zo, a re la ção en tre Bra sil e Esta dos Uni dos
vem sen do mol da da de acor do com os in te res ses de
gru pos nos EUA (suco de la ran ja, aço, etc.) que pre ju -
di ca a re la ção ma i or. Os bra si le i ros, da das as cir cuns -
tân ci as, não sem ra zão, con clu í ram que in te res ses
em pre sa ri a is es pe ci a is do mi nam a agen da de co mér -
cio nor te-americana. Assun tos di fí ce is pre ci sa rão ser
ne go ci a dos e os Esta dos Uni dos não de ve ri am es pe -
rar que o Bra sil e a UE che guem a con clu ir um acor do; 
há ur gên cia em se che gar a uma po lí ti ca pró-ativa.

• DROGAS E SEGURANÇA REGIONAL

O Bra sil deve es tar em pe nha do como ator prin -
ci pal no com ba te ao nar co-terrorismo e a sua pés si -
ma in fluên cia so bre os go ver nos, so bre os se to res pú -
bli cos e so bre a se gu ran ça pú bli ca ao lon go do he mis -
fé rio. Con vém aos Esta dos Uni dos tra ba lhar ten do o
Bra sil como um só cio es tra té gi co. Re co men da mos o
for ta le ci men to dos atu a is Mi nis té ri os da De fe sa e o
re a vi va men to da co o pe ra ção mi li tar en tre os dois pa í -
ses den tro do con tex to de li de ran ça ci vil. Fer nan do
Hen ri que Car do so foi o pri me i ro pre si den te a de sig -

nar um mi nis tro ci vil para a pas ta da De fe sa. Os Esta -
dos Uni dos po dem aju dar a es ta be le cer con ta tos
mais am plos com o ob je ti vo de for ta le cer o con tro le
por par te dos ci vis e a fis ca li za ção do Con gres so,
como tam bém me lho ran do a co o pe ra ção na luta con -
tra a cor rup ção, na re for ma ju di ci al, e na trans pa rên -
cia in ter na ci o nal. A nar co-corrupção pos sui al can ce
glo bal e as abor da gens uni la te ra is não fun ci o na rão. O 
pro ble ma não é só im pe dir o flu xo de dro gas pelo Bra -
sil mas tam bém aju dar a di mi nu ir seu im pac to ne ga ti -
vo den tro do País. Há uma ur gên cia nova e um in te -
res se co mum em com ba ter a ame a ça das dro gas.

V. RUMO A UMA NOVA PARCERIA
Em suma, o Bra sil é um par ce i ro fun da men tal

para os Esta dos Uni dos na Amé ri ca do Sul. E de in te -
res se de am bas as gran des na ções tra ba lhar jun tas,
ex plo rar pon tos de in te res se co mum, e so lu ci o nar as
di fe ren ças de ma ne i ra fran ca e vol ta da para o fu tu ro.
Te mos mu i to a apren der um com o ou tro e com par ti -
lha mos va lo res fun da men ta is. A Amé ri ca do Sul não
pode ser re de se nha da ten do Was hing ton como mo -
de lo. Em uma re gião cada vez mais di ver sa, os Esta -
dos Uni dos não po dem agir si mul ta ne a men te em to -
das as fren tes se de se ja pro mo ver e sus ten tar de mo -
cra ci as for tes, o co mér cio mais li vre, as re for mas eco -
nô mi cas e o cres ci men to, e ten tar re sol ver o pro ble ma 
das dro gas.

Acre di ta mos que esta é a hora para ini ci ar um
diá lo go de al to-nível en tre os Esta dos Uni dos e o Bra -
sil. Acre di ta mos que seja vá li do para o novo go ver no
dis pen sar ime di a ta men te al gum tem po para co lo car
esta re la ção em um con tex to co e ren te. É tem po de re -
pen sar e re e ner gi zar as re la ções en tre Bra sil e Esta -
dos Uni dos _ am bas as na ções têm mu i to a ga nhar
com uma re la ção mais for te. A hora é ago ra.

FORÇA-TAREFA INDEPENDENTE SOBRE O
BRASIL

COORDENADOR:
Step hen Ro bert, Pre si den te da Ro bert Ca pi tal

Ma na ge ment, LLC; Re i tor da Brown Uni ver sity;
ex-Presidente e Di re tor Exe cu ti vo da Oppe nhe i mer
Group, Inc.

MEMBROS SIGNATÁRIOS DA FORÇA-TAREFA:
Di e go C. Asen cio, Pre si den te da Di e go Asen cio

& Asso ci a tes; ex-Embaixador nor te-americano no
Bra sil Ma rio L. Ba e za, Pre si den te e Di re tor Exe cu ti vo
da TCW/La tin Ame ri ca Part ners, LLC

Ala in Bel da, Co or de na dor, Pre si den te e Di re tor
Exe cu ti vo da Alcoa Inc.



Nancy Bird sall, Mem bro Sê ni or da Car ne gie
Endow ment for Inter na ti o nal Pe a ce; ex Vi -
ce-Presidente Exe cu ti va do Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to.

Chris top her W. Brody, Pre si den te da Van ta ge
Part ners, LLC

Ro bert J. Cha ves, Mem bro Di re tor da Key Emer -
ging Mar kets Group

Eli Whit ney De be vo i se II, Mem bro Sê ni or da
Arnold & Por ter (A Arnold & Por ter atua como con sul -
to ra ju rí di ca do Bra sil em cer tas ques tões tran sa ci o -
na is e li ti gi o sas)

Albert Fish low, Eco no mis ta Sê ni or da Vi oly,
Byo rurn & Part ners, LLC

Gail D. Fos ler, Vi ce-Presidente Sê ni or e Eco no -
mis ta. Che fe da Con fe ren ce Bo ard

Ri chard L. Hu ber, Di re tor Sê ni or da Kis sin ger
McLarty Asso ci a tes; ex-Coordenador, Pre si den te e
Di re tor Exe cu ti vo da Aet na Inc.

Olvind Lo rent zen III, Pre si den te da Nort hern Na -
vi ga ti on Ame ri ca, Inc.

Tho mas E. McNa ma ra, Pre si den te do Coun cil of 
the Ame ri cas; ex-Assessor Espe ci al do Pre si den te
para Qu es tões de Se gu ran ça Na ci o nal (NSA)

Bri an D. O’Neill, Di re tor Ge ren te e Pre si den te da 
La tin Ame ri ca, J.P. Mor gan & Com pany

Artu ro C. Por ze cans ki, Di re tor Ge ren te e Che fe
da Emer ging Mar kets Eco no mics & Debt Stra tegy,
ABN AMRO Inc.

Ri or dan Ro ett, Di re tor do Wes tern He misp he re
Pro gram da Nit ze Scho ol of Advan ced Inter na ti o nal
Stu di es da Uni ver si da de Johns Hop kins

John Tho mas Ryan III, Pre si den te e Di re tor Exe -
cu ti vo da Mine Sa fety Appli an ces Co.

Ja mes Ba ker Si trick, Mem bro Sê ni or da Cou dert 
Brot hers

Tho mas E. Skid mo re, Pro fes sor de His tó ria
(Car los Ma nu el de Cés pe des) da Uni ver si da de Brown

Alfred C. Ste pan, Pro fes sor de Ciên ci as Po lí ti -
cas (Wal la ce Say re) da Uni ver si da de de Co lum bia

J. Mi cha el Tur ner, Pro fes sor de His tó ria do Hun -
ter-College-CUNY

EQUIPE:

Di re tor do Pro je to:
Ken neth Max well, Mem bro Sê ni or para Qu es -

tões Inte ra me ri ca nas (Nel son e Da vid Roc ke fel ler), e
Di re tor do Pro gra ma La ti no Ame ri ca no do Con se lho
de Re la ções Exte ri o res

Pes qui sa dor Adjun to:

To más Amo rim, Pes qui sa dor Adjun to do Pro gra -
ma La ti no Ame ri ca no do Con se lho de Re la ções Exte -
ri o res

OUTROS RELATÓRIOS DE FORÇAS TAREFA
INDEPENDENTES PATROCINADAS PELO
CONSELHO DE RELAÇÕES EXTERIORES

*t Re for ma do Mi nis té rio Exte ri or (De part -
ment Re form 2001)

Frank C. Car luc ci, Pre si den te; Ian J. Brze zins ki,
Co or de na dor do Pro je to; Co-patrocinado pelo Cen ter
for Stra te gic and Inter na ti o nal Stu di es

*t As Re la ções en tre Cuba e EUA no sé cu lo
21: Um Re la tó rio de Acom pa nha men to (U.S.-Cu -
ban Re la ti ons in the 21st Cen tury: A Fol low-on Re port 
2001)

Ber nard W. Aron son e Wil li am D. Ro gers,
Co-Presidentes; Ju lia Swe ig e Wal ter Mead, Di re to res 
do Pro je to

*t Em Bus ca de Paz e Se gu ran ça na Co lôm -
bia (To ward Gre a ter Pe a ce and Se cu rity in Co lom bia
2000)

Bob Gra ham e Brent Scow croft,
Co-Presidentes; Mi cha el Shif ter, Di re tor do Pro je to;
Co-patrocinado pelo Inter-American Di a lo gue

t Di re ti vas Fu tu ras para a Po lí ti ca Eco nô mi ca 
dos EUA com Re la ção ao Ja pão (Fu tu re Di rec ti ons
for U.S. Eco no mic Po licy To ward Ja pan 2000)

La u ra D’Andrea Tyson, Pre si den te; M. Di a na
Hel weg New ton, Di re to ra do Pro je to

*t Pro mo ven do Eco no mi as Sus ten tá ve is nos 
Bal cãs (Pro mo ting Sus ta i na ble Eco no mi es in the Bal -
kans 2000)

Ste ven Ratt ner, Pre si den te; Mi cha el B. G. Fro -
man, Di re tor do Pro je to

t Tec no lo gi as não-letais: Pro gres so e Pers -
pec ti vas (Non let hal Tech no lo gi es: Pro gress and
Pros pects 1999)

Ri chard L. Gar win, Pre si den te; W. Mon ta gue
Win fi eld, Di re tor do Pro je to

*t Po lí ti ca Nor te-americana com re la ção à
Co réia do Nor te: Pró xi mos Pas sos  (U.S. Po licy To -
ward North Ko rea: Next Steps 1999)

Mor ton I. Abra mo witz e Ja mes T. La ney,
Co-Presidentes; Mi cha el J. Gre en, Di re tor do Pro je to

t Pro te gen da a Pros pe ri da de em um Sis te ma
Fi nan ce i ro Glo bal: A Arqui te tu ra Fi nan ce i ra Inter -
na ci o nal Fu tu ra (Sa fe gar ding Pros pe rity in a Glo bal
Fi nan ci al System: The Fu tu re Inter na ti o nal Fi nan ci al



Archi tec tu re 1999) Car la A . Hills e Pe ter G. Pe ter son,
Co-Presidentes; Mor ris Gold ste in, Di re tor do Pro je to

* For ta le cen do as Insti tu i ções Pú bli cas Pa -
les ti nas (Streng the ning Pa les ti ni an Pu blic Insti tu ti ons 
1999) Mi cha el Ro card, Pre si den te; Henry Si eg man,
Di re tor do Pro je to

*t A Po lí ti ca nor te-americana com re la ção à
Eu ro pa Nor des te (U.S. Po licy To ward Nort he as tern
Eu ro pe 1999)

Zbig ni ew Brze zins ki, Pre si den te; F. Step hen Lar -
ra bee, Di re tor do Pro je to 

*t O Fu tu ro das Re la ções Tran sa tlân ti cas
(The Fu tu re of Tran sa tlan tic Re la ti ons 1999)

Ro bert D. Black will, Pre si den te e Di re tor do Pro -
je to

*t As Re la ções en tre Cuba e EUA no sé cu lo
21 (U.S.-Cu ban Re la ti ons in the 21st Cen tury 1999)
Ber nard W. Aron son e Wil li am D. Ro gers,
Co-Presidentes; Wal ter Rus sell Mead, Di re tor do Pro -
je to

*t De po is dos Tes tes: A Po lí ti ca dos EUA com 
Re la ção à Índia e ao Pa quis tão (After the Tests: U.S. 
Po licy To ward India and Pa kis tan 1998)

Ri chard N. Ha ass e Mor ton H. Hal pe rin,
Co-Presidentes; Co-patrocinado pela Bro o kings Insti -
tu ti on

*t Li dan do com as Mu dan ças na Pe nín su la
da Co réia (Ma na ging Chan ge on the Ko re an Pe nin -
su la 1998)

Mor ton I. Abra mo witz e Ja mes T. La ney,
Co-Presidentes; Mi cha el J. Gre on, Di re tor do Pro je to

*t Pro mo ven do as Re la ções Eco nô mi cas dos 
EUA com a Áfri ca (Pro mo ting U.S. Eco no mic Re la ti -
ons with Afri ca 1998)

Peggy Du lany e Frank Sa va ge, Co-Presidentes;
Sahh Bo o ker, Di re tor do Pro je to

t A Po lí ti ca Ame ri ca na no Ori en te Mé dio e o
Pro ces so de Paz (U.S. Midd le East Po licy and the Pe -
a ce Pro cess 1997)

Henry Sleg man, Co or de na dor do Pro je to
t Rus sia, Seus Vi zi nhos, e o Cres ci men to da

NATO (Rus sia, Its Ne igh bors and an Enlar ging NATO
1997)

Ri chard G. Lu gar, Pre si den te; Vic to ria Nule, Di -
re to ra do Pro je to

*t De ten ção Di fe ren ci a da: A Po lí ti ca dos EUA
com Re la ção ao Irã e ao Ira que (Dif fe ren ti a ted Con -
ta in ment: U.S. Po licy To ward Iran and Iraq 1997)

Zbig ni ew Brze zins ki e Brent Scow croft,
Co-Presidentes; Ri chard Murphy, Di re tor do Pro je to

*Re pen san do o con tro le Inter na ci o nal das
Dro gas: No vas Di re ti vas para a Po lí ti ca dos EUA
(Ret hin king Inter na ti o nal Drug Con trol: New Di rec ti -
ons for U.S. Po licy 1997)

Mat hea Fal co, Pre si den te e Di re to ra do Pro je to
t Uma Nova Po lí ti ca Ame ri ca na com Re la ção

à Índia e ao Pa quis tão (A New U.S. Po licy To ward
India and Pa kis tan 1997)

Ri chard N. Ha ass, Pre si den te; Gi de on Rose, Di -
re tor do Pro je to
....................................................................................

t Dis po ní vel no web si te do Con se lho de Re la -
ções Exte ri o res: www.cfr.org

*Dis po ní vel por meio da Bro o kings Insti tu ti on
Press. Li gue para 1-800-275-1447

Tra du zi do por Ma ri a no Oli ve i ra e Ber nar do Pa lá cio
(ESTAGIÁRIOS)

Ser vi ço do Tra du ção e Inter pre ta ção
SIDOC - Se na do Fe de ral

Du ran te o dis cur so do Sr. José Sar ney, 
o Sr. Pe dro Ubi ra ja ra de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor José Sar ney, V. Exª será aten di do 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 Luiz Otá vio, do Pará.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ti ve mos um iní cio
de se ma na bas tan te di fí cil, pri me i ra men te, por que fo -
mos sur pre en di dos pela Me di da Pro vi só ria de nº
2.177/43, de 27 de ju lho de 2001, que al te ra a Lei dos
Pla nos Pri va dos de Assis tên cia de Sa ú de, Lei nº
9.656, de 3 de ju nho de 1998.

É ver da de que os pla nos de sa ú de que exis tem
– e que aten dem a mais de 20 mi lhões de bra si le i ros,
es ti ma-se até 30 mi lhões – não têm re gras de fi ni das.
Isso é cons ta ta do pe las di fi cul da des en fren ta das não
só pe los usuá ri os dos pla nos de sa ú de, mas tam bém
pe las em pre sas e pelo pró prio Go ver no, que têm en -
con tra do di fi cul da de no que se re fe re à fis ca li za ção
des ses ser vi ços – in clu si ve na par te fi nan ce i ra – e ao
aten di men to de con ve ni a dos e pes so as que pro cu -
ram so lu ci o nar seus pro ble mas por meio dos pla nos
de sa ú de.

As as so ci a ções de di re i tos e de de fe sa do con -
su mi dor, li ga das aos Con se lhos Re gi o nal e Fe de ral
de Me di ci na, se ma ni fes ta ram con trá ri as à me di da



pro vi só ria, que cri ou um tu mul to mu i to gran de pela
for ma como foi apre sen ta da.

A Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar in -
sis tiu em que a me di da pro vi só ria es ta va cor re ta e
pre ci sa va ser exe cu ta da. Mas fo mos sur pre en di dos
não só pela opi nião pú bli ca e pela mí dia na ci o nal,
mas, prin ci pal men te, pela ma ni fes ta ção do Mi nis tro
da Sa ú de, José Ser ra.

Lou vo a ati tu de de S. Exª em sus pen der a vi gên -
cia da me di da pro vi só ria e en ca mi nhar ao Con gres so
Na ci o nal um pro je to de lei que dis ci pli na rá e in clu i rá
no vos ob je ti vos. Esse pro je to de lei será dis cu ti do
nes ta Casa e na Câ ma ra dos De pu ta dos. Sin ce ra -
men te, pen so ter fal ta do sen si bi li da de à Agên cia Na -
ci o nal de Sa ú de com re la ção a pro ble ma tão gra ve e
sé rio, que diz res pe i to não só às pes so as hoje aten di -
das pe los pla nos de sa ú de, que têm a sua rede hos pi -
ta lar, mas às que usam a rede par ti cu lar e até mes mo
a rede pú bli ca. Re cen te men te, apro va mos nes ta
Casa um pro je to de lei que au to ri za tam bém os hos pi -
ta is uni ver si tá ri os a fa ze rem in ter na ção pelo SUS e
pe los pla nos de sa ú de, para aten der uma ca ma da da
po pu la ção que tem di re i to, mas que en con tra sem pre
di fi cul da de no que se re fe re a uti li zar essa for ma de
pa gar, com o pla no de sa ú de.

Te nho cer te za de que o mo vi men to cri a do em
tor no des se as sun to foi de gran de im por tân cia. Re al -
men te, va leu a pena a par ti ci pa ção dos Pro cons, dos
pró pri os Con se lhos, que, de fen den do os con su mi do -
res, es ti ve ram aqui, no Con gres so Na ci o nal, mos tran -
do a di fi cul da de que te rão para efe ti va men te re a li zar
des sa for ma, vis to que o pla no de sa ú de hoje é im por -
tan te para to dos os seus usuá ri os. 

Tam bém faço re fe rên cia a um re que ri men to de
mi nha au to ria apre sen ta do à Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le no dia 22 de maio do cor ren te ano.
Com fun da men to no art. 50, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com bi na do com o Re gi men to Inter no do Se na do, re -
que ri que aque la Co mis são so li ci tas se in for ma ções
ao Mi nis tro da Sa ú de – a se rem pres ta das por in ter -
mé dio da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de – no que se re -
fe re às pla ni lhas de cus tos in cor ri dos nes se se tor nos
úl ti mos dois anos, dis cri mi na das men sal men te, para
as vin te ma i o res em pre sas de me di ci na de gru po atu -
an tes no âm bi to na ci o nal, so bre o cri té rio de nú me ro
de usuá ri os, com pa ran do-os com os cus tos pre vi a -
men te usa dos para de fi ni ção do va lor do pla no. Nas
mes mas con di ções, pedi tam bém que as pla ni lhas
fos sem apre sen ta das com as re ce i tas au fe ri das.

Esse re que ri men to, Sr. Pre si den te, an te ce de a
me di da pro vi só ria edi ta da para fun ci o nar nes ta se ma -
na. 

Todo dia o usuá rio é ame a ça do com a no tí cia de 
que as pla nos de sa ú de vão au men tar as men sa li da -
des. Mas nin guém sabe, na ver da de, como es sas pla -
ni lhas são fe i tas, de que for ma são apre sen ta das,
qua is são os seus cri té ri os e quem fis ca li za, na ver da -
de, es sas pla ni lhas, es ses pre ços. O usuá rio pre ci sa
de uma de fi ni ção cla ra des sas in for ma ções. Não po -
de mos ad mi tir que os pla nos de sa ú de pas sem a ser
ape nas ge ra do res de ne gó cio, ge ra do res de ren da,
que a be ne fi ci a da seja a em pre sa, a pres ta do ra de
ser vi ço, e que o usuá rio re al men te fi que sem pre sa -
cri fi ca do, sem sa ber o que vai acon te cer.

Por tan to, foi im por tan te que eu apre sen tas se
esse re que ri men to. Essas in for ma ções so li ci ta das
pos si bi li ta rão im por tan tes sub sí di os para me lhor for -
ma ção de ju í zo quan to à efi cá cia e à efe ti va atu a ção
das em pre sas na área de sa ú de su ple men tar.

O Sr. Pe dro Ubi ra ja ra (PMDB – MS) – V. Exª me 
per mi te um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem par ti do – PA) – Con -
ce do um apar te ao Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra, que, em
nome de Mato Gros so do Sul, vem co la bo rar com a
nos sa ma ni fes ta ção.

O Sr. Pe dro Ubi ra ja ra  (PMDB – MS) – Se na dor
Luiz Otá vio, V. Exª re a bre, pro va vel men te, ago ra, um
re es tu do da si tu a ção da sa ú de no País. É mu i to im -
por tan te que se con si de re que, hoje, en quan to o mé -
di co é mal pago, os con vê ni os de sa ú de en ri que cem.
Alguns che gam a sus ten tar ti mes de fu te bol. Há ou -
tros que não po dem ser con si de ra dos con vê ni os, por -
que são sim ples agen ci a do res da sa ú de. O in di ví duo,
che gan do a eles, ad qui re uma car te i ri nha, e, cons -
tran gi do em sua ati vi da de pro fis si o nal, o mé di co o
aten de mais por hu ma ni da de do que por di re i to, por -
que não traz be ne fí cio al gum ao pa ci en te a não ser
cons tran ger os ser vi ços de sa ú de, não so men te exe -
cu ta dos hoje, em ter mos glo ba is, pelo mé di co, mas
por ou tros pro fis si o na is li ga dos à me di ci na e ao
bem-estar do pa ci en te, pro cu ran do mi ni mi zar o cus to
do tra ta men to. Con si de ro isso mu i to im por tan te; V.
Exª pode con tar co mi go. Como mé di co in te ri o ra no, re -
cen te men te as sen ta do nes ta Casa, tra go mais pró xi -
ma a opi nião da po pu la ção do Esta do de Mato Gros -
so do Sul.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem par ti do – PA) – Agra -
de ço a ma ni fes ta ção do Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra, de
Mato Gros so do Sul. Eu di ria mais, Sr. Pre si den te.
Espe ro que, re al men te, a Agên cia Na ci o nal de Sa ú de 
cum pra a sua obri ga ção. 

É pú bli co e no tó rio que a po pu la ção bra si le i ra
en con tra-se can sa da de es pe rar que as em pre sas de



me di ci na pri va das e os seus pla nos de sa ú de se jam
con tro la dos, fis ca li za dos e que te nham como ob je ti vo
ma i or não ape nas o lu cro. 

Não sou con tra o lu cro das em pre sas, mas me
re vol ta o fato de elas ale ga rem ape nas essa ne ces si -
da de. As em pre sas po dem e de vem ter o seu lu cro,
mas ele deve ser cal cu la do. Par te do lu cro deve ser
re in ves ti do na em pre sa para que re al men te se ofe re -
ça um ser vi ço de qua li da de, à al tu ra da re mu ne ra ção
e do com pro mis so da po pu la ção – e hoje são mi lhões
de bra si le i ros que têm essa obri ga ção com os seus
pla nos de sa ú de. Não po de mos per mi tir que ape nas
es sas em pre sas se jam as be ne fi ciá ri as da sa ú de pri -
va da.

Te nho cer te za de que tan to esta Casa como o
Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
do Se na do Fe de ral, Se na dor Ney Su as su na, pres si o -
na rão a agên cia para que ela in for me, es cla re ça esse
fato, a fim de que se evi te, por exem plo, o que acon te -
ceu nes ta se ma na: uma me di da pro vi só ria que trou xe
ape nas um mal-estar para os usuá ri os e para o Go -
ver no. O pró prio Mi nis tro da Sa ú de, em en tre vis ta
con ce di da em rede na ci o nal de te le vi são, dis se que
des co nhe cia a me di da pro vi só ria, por que re al men te
as de ci sões não são to ma das cla ra men te, ex pli ci ta -
men te, com a fi na li da de de aten der a ma i o ria da po -
pu la ção, a ma i o ria dos usuá ri os do sis te ma de sa ú de.

Essa me di da pro vi só ria é mu i to ex ten sa e re a fir -
ma a ne ces si da de de ter mos re gras cla ras para os
pla nos de me di ci na pri va da, mas tam bém pre ci sa mos 
en ten der que o usuá rio do sis te ma é a par te mais im -
por tan te do pla no de sa ú de, não só no sen ti do da re -
mu ne ra ção, da re ce i ta, mas tam bém pela ca pa ci da de 
que tem de ge rar em pre go e ren da para todo o Bra sil.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. Nº 403/2001-CN

Bra sí lia, 17 de agos to de 2001

Exmº Sr.
De pu ta do Aé cio Ne ves
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª e, por seu alto in ter mé dio, à

Câ ma ra dos De pu ta dos, que esta Pre si dên cia, nos
ter mos do art. 2º do Re gi men to Co mum, con vo ca ses -
são con jun ta a re a li zar-se dia vin te e nove do cor ren -

te, quar ta-feira, às qua tor ze ho ras, no ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, des ti na da à apre ci a ção de:

1 _ me di das pro vi só ri as; e
2 _ Pro je tos de Lei do Con gres so Na ci o nal:
nº 8, de 2001-CN, que “Abre ao Orça men to Fis -

cal da União, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
cré di to su ple men tar no va lor de R$49.000.000,00,
para re for ço de do ta ções cons tan tes do Orça men to
vi gen te”;

nº 17, de 2001-CN, que “Abre ao Orça men to da
Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, cré di to su ple -
men tar no va lor de R$916.000,00, para re for çar do ta -
ções con sig na das no vi gen te Orça men to;

nº 22, de 2001-CN, que “Abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor do Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, cré di to su ple men tar no va lor de
R$4.992.470,00, para re for ço de do ta ção con sig na da 
no vi gen te Orça men to”;

nº 27, de 200 l-CN, que “Abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Jus ti ça, cré di -
to su ple men tar no va lor de R$53.200.000,00, para re -
for ço de do ta ções con sig na das no vi gen te Orça men -
to”;

nº 29, de 2001-CN, que “Abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli -
ca e do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to es pe ci al
no va lor glo bal de R$8.145.000,00,  para os fins que
es pe ci fi ca”.

Na opor tu ni da de, re no vo a V. Exª
 
pro tes tos de

es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. _ Se na dor Edi son Lo -
bão, Pre si den te do Se na do Fe de ral, in te ri no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Srs. Se na do res Ro nal do Cu nha Lima e Lú cio
Alcân ta ra 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. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB

– PB) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, às mar -
gens plá ci das do Rio Pi ra nhas, que une com suas
águas de in ver no o ser tão da Pa ra í ba, há cem anos
atrás, nas ceu o Se na dor Ruy Car ne i ro; uma lem bran -
ça que o povo pa ra i ba no guar da como um íco ne da
po lí ti ca como arte e éti ca.

A sim pa tia do ad vo ga do e jor na lis ta cons tru iu
um po lí ti co de te ci do sin gu lar; sob o sig no das re vo lu -
ções so ci a is e cul tu ra is que mar ca ram o ado les cen te
vi veu um ho mem que sem pre con ser vou algo em co -
mum com o rio que mar ge ia sua ci da de de Pom bal:
nas cer nas di fi cul da des e bus car a ple ni tu de da imen -



si dão, su pe ran do com cal ma e tem po to dos os obs tá -
cu los.

Co nhe ci esse ho mem e pude con vi ver com ele
como um pri vi lé gio que o des ti no me ofe re ceu. Gu ar -
do dele lem bran ças agra dá ve is e ati tu des dig nas e
co ra jo sas. Na po lí ti ca ten to, a todo cus to, per se guir
seus exem plos.

Um mar co na his tó ria bra si le i ra, a Re vo lu ção de
30 sig ni fi cou para Ruy Car ne i ro tam bém um mar co de 
vida. Os no vos prin cí pi os re pu bli ca nos por ele de fen -
di dos pos si bi li ta ram sua as cen são na vida pú bli ca.
Não foi di fí cil sair da Che fia de Ga bi ne te do Ban co do
Bra sil para a o car go de Inter ven tor da Pa ra í ba, logo
após a ado ção do Esta do Novo, no qual vi veu sem
per der o fas cí nio pela de mo cra cia, daí que sua pas -
sa gem pelo Exe cu ti vo de seu Esta do teve uma co no -
ta ção po pu lar e de res pe i to aos di re i tos hu ma nos.
Car los La cer da, em suas pre ga ções pelo fim da di ta -
du ra, re ve ren ci ou seu go ver no, di zen do que a ”Pa ra í -
ba é um oá sis da li ber da de“, por que o Inter ven tor lhe
per mi tiu usar como tri bu na, as es ca da ri as do Pa lá cio.

A subs tân cia da Re pú bli ca sem pre lhe im pres si -
o nou, a pon to de ado tar como lema de cam pa nha a
fra se que se tor nou um stan dard: ”For te é o Povo“.
Essa mar ca é iden ti fi ca da nas di re tri zes de seu go ver -
no: edu ca ção (com a cons tru ção de gru pos e es co las) 
para com ba ter o anal fa be tis mo; es tra das, hos pi ta is e
se gu ran ça pú bli ca.

Sr. Pre si den te, a cul tu ra po lí ti ca de Ruy, como res -
tou co nhe ci do no seio do povo, foi um exem plo de ci vi li -
da de que esta Casa sou be ad mi rar. Suas opi niões ser -
vi ram de ba li za men to às de ci sões des te Ple ná rio e das
di ver sas Co mis sões, du ran te mu i to tem po.

Mes mo quan do, em 1964, o so nho da li ber da de
foi as sal ta do pelo pe sa de lo da di ta du ra mi li tar, Ruy
com por tou-se como o po lí ti co que sabe que a pre ço da
li ber da de é de ter mi na do pela re sis tên cia da de mo cra -
cia. Esse com por ta men to deu-lhe as su ces si vas e his -
tó ri cas vi tó ri as, com as qua is con se guiu o me mo rá vel
fe i to de ele ger-se qua tro ve zes ao Se na do Fe de ral.

A der ro ta ao go ver no da Pa ra í ba em 1965 foi-lhe 
an tes de tudo um epi só dio cir cuns tan ci al. O país en -
con tra va-se ator do a do com o gol pe e a de mo cra cia
per dia es pa ço às som bras da di ta du ra.

So men te a mor te (1977) pode en cer rar sua
sem pre viva ati vi da de po lí ti ca. Mas, mes mo as sim, a
cha ma vi vi fi can te do exem plo se eter ni za nos co ra -
ções pa ra i ba nos. O com pa nhe i ro leal e ami go, ca paz
de ges tos além de hu ma nos, é uma le gen da. Os ami -
gos, ago ra re pre sen ta dos na fi gu ra exem plar do nos -
so ”Côn sul“ Ra i mun do Ono fre, me re ce ram sem pre o

tra ta men to da be ne vo lên cia e da aten ção, mas os ad -
ver sá ri os nun ca fo ram tra ta dos com o ódio, mas à me -
di da da di ver gên cia ide o ló gi ca e prag má ti ca. 

Nas ge ra ções atu a is seus en si na men tos con ti -
nu am no exem plo de ma gis tra do, do De sem bar ga dor
Rap ha el Ca ne i ro Arna ud e de fu tu ro po lí ti co, do De -
pu ta do Esta du al Ruy Car ne i ro, que tam bém lhe her -
dou o nome.

Dos que se fo ram, a me mó ria mar can te na vida
de Ruy: D. Ali ce, es po sa e com pa nhe i ra, Jand huy, ir -
mão e ami go.

Por so li ci ta ção mi nha este Se na do Fe de ral
apro vou re que ri men to à Mesa no qual so li ci tei que
fos se pu bli ca da, pe las edi ções téc ni cas da Casa, a bi -
o gra fia do Se na dor Ruy Car ne i ro, como par te da sé -
rie ”Gran des Vul tos que Hon ra ram o Se na do“, para
que a na ção pos sa lhe as se gu rar a im por tân cia de
seu pa pel como pro ta go nis ta da his tó ria.

Na can ti ga de amor a Pom bal, ins pi ra do ra dos
ver sos de Jou bert de Car va lho, por so li ci ta ção de
Ruy, a re cor da ção e a sa u da de: ”de po is que tu par tis -
tes tudo aqui fi cou tão tris te... ”

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aten den do a
con vi te do Sis te ma Ver des Ma res de Co mu ni ca ção e
do Gru po Prá ti ca Empre sa ri al, tive a hon ra de par ti ci -
par da I FEIRA DA JUVENTUDE, re a li za da na ci da de
de For ta le za, Ce a rá, du ran te o pe río do de 13 a 16 de
agos to p. pas sa do.

O even to abri gou 30 mil vi si tan tes e mais de 3
mil par ti ci pan tes nos pa i néis e pa les tras, onde tive a
opor tu ni da de de de ba ter so bre a A PAZ E OS
JOVENS, as sun to este que tomo a li ber da de de apre -
sen tar nes te Ple ná rio.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PALESTRA
PROFERIDA PELO SR. SENADOR LÚCIO
ALCÂNTARA NA I FEIRA DA
JUVENTUDE, NO PAINEL II. 

A PAZ E OS JOVENS

É com mu i ta ale gria que vejo hoje aqui tan tos jo -
vens re u ni dos com o in te res se em re fle tir con jun ta -
men te so bre o tema da Paz. Sem dú vi da, se são os jo -
vens, jun ta men te com as cri an ças, as ma i o res ví ti mas 
da vi o lên cia, tam bém são eles im por tan tes pro ta go -
nis tas na cons tru ção de uma cul tu ra da paz e de uma
so ci e da de me nos de si gual, in clu si ve por se rem hoje,
num país como o Bra sil, mais de 30 mi lhões de in di ví -
du os, se gun do da dos do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o -



gra fia e Esta tís ti ca – IBGE. De modo ge ral, a ju ven tu -
de é ge ne ro sa, con fi an te e aber ta ao novo e à mu dan -
ça, pois sua co ra gem e von ta de ain da são ma i o res
que suas con ve niên ci as. Na atu a li da de, gran de par te
dos va lo res e ati tu des an ti vi o lên cia nas ce ram dos jo -
vens dos anos 60 que, atra vés do mo vi men to hip pie,
sou be ram for ta le cer o slo gan Paz e Amor.

A Paz hoje, por mais pa ra do xal que isto pa re ça
numa so ci e da de com al tos ín di ces de vi o lên cia como
é a so ci e da de con tem po râ nea, é um tema que, cres -
cen te men te, vem se im pon do à cons ciên cia de cada
um de nós to dos os dias. Cada vez mais, as pes so as
per ce bem, em to dos os pon tos do pla ne ta, que o mo -
de lo de vida ba se a do no in di vi du a lis mo, no su ces so e
na pos se de bens, não nos trou xe nada mais que uma 
fe li ci da de apa ren te, cuja fra gi li da de se ex pres sa no
es pan to so cres ci men to da de pres são que, como uma 
epi de mia, al can ça pes so as de to das as ida des no
mun do in te i ro. 

Assim, ve ri fi ca mos que, ao mes mo tem po que
nos che gam no tí ci as so bre atos de vi o lên cia, a nos
cho ca rem di a ri a men te, tam bém to ma mos co nhe ci -
men to de ma i or cons ciên cia e ação de luta pela paz,
tan to in di vi du al men te, o que pode ser de mons tra do
no su ces so de pu bli ca ções so bre o as sun to, como os
do res pe i tá vel lí der es pi ri tu al Da lai Lama, como em
gru pos, mo vi men tos e ins ti tu i ções. Sob esse as pec to,
A Paz na Esco la é bom exem plo de cam pa nha de
mas sa. 

Inter na ci o nal men te, cons ta ta mos, prin ci pal -
men te a par tir do fi nal dos anos 80, mo vi men tos pela
con ten ção da cor ri da ar ma men tis ta e o sur gi men to
de cam pa nhas pa ci fis tas de âm bi to mun di al, mu i tas
ve zes as so ci a das ao for ta le ci men to da cons ciên cia
eco ló gi ca e da obri ga ção éti ca de ze lar pelo pla ne ta,
pela vida. Cons ci en tes de que a so ci e da de con tem -
po râ nea de sen vol veu um es pí ri to bé li co per ma nen te,
as cam pa nhas pro cu ram hoje de sar mar as na ções, e
tam bém os es pí ri tos, atra vés da se di men ta ção de
com por ta men tos, va lo res e mo dos de vida re la ti vos à
so li da ri e da de, to le rân cia e con vi vên cia, ou seja, aqui -
lo que é cha ma do cul tu ra da paz.

Entre tan to, não é ape nas nas re la ções in ter na -
ci o na is que se ma ni fes ta a ten dên cia vi o len ta, agres -
si va e bé li ca da ci vi li za ção con tem po râ nea, pois cada
Esta do, por seu lado, de sen vol ve tam bém for mas ar -
bi trá ri as de res guar dar a paz in ter na em seus ter ri tó ri -
os. No ta da men te nos pa í ses mais po bres, mais vul -
ne rá ve is e ins tá ve is po li ti ca men te, a vi o lên cia se
trans for ma em re cur so co ti di a na men te uti li za do, de -
sen ca de an do uma pos tu ra agres si va con tra a po pu la -
ção em ge ral, in clu si ve por par te da pró pria Po lí cia,

que em tese de ve ria pro te gê-la, cuja pos tu ra as so cia
ame a ça, cri mi na li da de e pre con ce i to de to dos os ti -
pos, seja ra ci al, se xu al ou de ge ra ções.

É pre ci so re fle tir, en tre tan to, se as for mas de vi -
o lên cia pra ti ca das ofi ci al e ofi ci o sa men te por or ga ni -
za ções, não é tam bém uma ex ten são da vi o lên cia
que se de sen vol ve nas pró pri as re la ções in ter pes so -
a is, na fa mí lia, na vi zi nhan ça, nos gru pos de ami gos,
no es por te e nas bri gas en tre tor ci das, etc.

Anti gas for mas de so li da ri e da de per dem sua
for ça, en quan to as mais an ti gas ins ti tu i ções, como a
fa mí lia e a igre ja, so frem du ros gol pes em sua cre di bi -
li da de e le gi ti mi da de. Va lo res como o tra ba lho, que
gui a vam a vida dos ho mens em so ci e da de e cons ti tu -
íam sua iden ti da de, são ame a ça dos numa so ci e da de
cu jos go ver nan tes pa re cem en ca rar o de sem pre go
como re a li da de ir re cor rí vel. 

A vi o lên cia pas sou cada vez mais a ser um re -
cur so na re so lu ção de con fli tos pri va dos, e qua se
nun ca o úl ti mo. Esse com por ta men to é in cen ti va do
pelo in di vi du a lis mo da so ci e da de con tem po râ nea,
que ana li sa cada ques tão como re sul tan te de ne ces -
si da des e an se i os ab so lu ta men te pes so a is e úni cos,
de i xan do o ou tro – o pa ren te, o co le ga, o vi zi nho – de
fora dos cál cu los pes so a is da car re i ra, do su ces so, do 
en ri que ci men to a qual quer cus to. A ban de i ra da re a li -
za ção in di vi du al re du zi da ao de sen vol vi men to de
uma per so na li da de com pe ti ti va e am bi ci o sa é, sem
dú vi da, ele men to fun da men tal na in du ção à vi o lên cia. 
Con cor rên cia de sen fre a da, ri va li da des e a idéia da le -
gi ti mi da de das leis de mer ca do, mes mo quan do pre -
ju di cam as gran des ma i o ri as, per me i am a co mu ni ca -
ção de mas sa, as cam pa nhas pu bli ci tá ri as, as ava li a -
ções eco nô mi cas. Tá ti cas de de fe sa pes so al e jo gos
de guer ra são si mu la dos em tre i na men tos nas gran -
des em pre sas, es ti mu lan do os fun ci o ná ri os a de sen -
vol ve rem ma i or agres si vi da de.

Como ve mos, são múl ti plas as di men sões em
que deve se es pa lhar a luta pela paz: de um ba ir ro
mo des to ao mais im por tan te dos pa í ses, do go ver -
nan te pú bli co ao pai de fa mí lia, das gran des or ga ni za -
ções, como a pró pria Orga ni za ção das Na ções Uni -
das – ONU, à as so ci a ção vo lun tá ria mais sim ples,
das gran des cam pa nhas ao co ra ção de cada ho mem, 
da for ma ção dos ho mens res pon sá ve is pela se gu ran -
ça à for ma ção das cri an ças nas es co las, da de ci são
in di vi du al de não en trar numa bri ga à po lí ti ca pú bli ca
que pro mo va a igual da de e a in clu são so ci al, e as sim
por di an te.

 Este é o sen ti do do pro nun ci a men to de Ja i me
Bo det, em re u nião da Orga ni za ção das Na ções Uni -



das para a Edu ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra – Unes co,
em 1995: O mun do es pe ra algo mais do que uma de li -
mi ta ção de fron te i ras e de áre as de in fluên cia, algo
mais do que acor dos para ex plo ra ção e tro ca de pro -
du tos (...). Ele as pi ra a uma nova or dem de re la ções
en tre as na ções e os ho mens. Por isso, é ur gen te fi xar 
um de no mi na dor co mum para seu de sen vol vi men to;
e esse de no mi na dor co mum só po de rá ser for ne ci do
pela so li da ri e da de mo ral da hu ma ni da de, pela ação
do co nhe ci men to e em vir tu de da edu ca ção.

Efe ti va men te, é pre ci so cons tru ir as con di ções
para a paz. E essa é, tam bém, uma cons tru ção po lí ti -
ca, ou seja, que en vol ve de ci sões co le ti vas, pro je to
co mum, es ta be le ci men to de pri o ri da des e re cur sos,
po der de re a li za ção. Por ma i or que seja a to ma da de
cons ciên cia e o es for ço pes so al e gru pal, a paz exi ge
in ter ven ções de ma i or es ca la. Afi nal, como con ci li ar a
paz com a ex ten sa mi sé ria de tan tos ir mãos nos sos?
Como es ca par às ten ta ções da agres si vi da de quan do 
se está co ti di a na men te hu mi lha do pela si tu a ção de
de sem pre go? Como es pe rar fa zer da ju ven tu de uma
ali a da de ci si va no apa zi gua men to das re la ções hu -
ma nas, quan do ela não pos sui con di ções para vi ven -
ci ar e ama du re cer as emo ções da con vi vên cia, do ge -
ren ci a men to dos con fli tos, do tra ba lho em equi pe?
Como es pe rar que ela cons ti tua no fu tu ro uma li de -
ran ça que va lo ri ze a lei e o res pe i to co le ti vo, se ob ser -
va a todo mo men to a im pu ni da de e até a pre mi a ção
de cri mi no sos?

Nos sos jo vens ne ces si tam ur gen te men te de po -
lí ti cas pú bli cas que os le vem efe ti va men te em con ta,
ven do-os como os do nos do fu tu ro, aque les que da qui 
a al guns anos ou dé ca das, se rão os res pon sá ve is
pelo an da men to dos ne gó ci os pú bli cos. É es sen ci al
en ca rar o jo vem como co-res pon sá vel na de fi ni ção
des sas po lí ti cas, como su je i to ca paz de par ti ci par,
am pli ar, in flu ir e trans for mar pro je tos, pro gra mas e
ati vi da des im ple men ta dos pelo go ver no ou pela so ci -
e da de ci vil. O pri me i ro pas so, nes se pro ces so, é mo -
bi li zar o ado les cen te para, em se gui da, ofe re cer-lhe
as con di ções para uma atu a ção cons tru ti va. 

E hoje o que eles pre ci sam – e que nós, adul tos,
te mos a obri ga ção de ofe re cer – é, fun da men tal men -
te, edu ca ção, vis ta de for ma am pla, ci en tí fi ca e hu ma -
nís ti ca: edu ca ção es co lar e ge ral, edu ca ção po lí ti ca
para a ci da da nia, edu ca ção pro fis si o na li zan te, edu -
ca ção es té ti ca e ar tís ti ca, edu ca ção fí si ca, edu ca ção
em sa ú de. O pró prio la zer, fun da men tal na vida do jo -

vem, deve ser vis to como es tra té gia pe da gó gi ca: jo -
gos, mú si ca, dan ça, te a tro, en fim, di ver são que pos si -
bi li ta a con vi vên cia, o res pe i to às re gras, a ati vi da de
em gru po, a ex pres são de an se i os e ta len tos, o exer -
cí cio da li de ran ça e a dis ci pli na da von ta de.

O edu ca dor Anto nio Car los Go mes da Cos ta,
es pe ci a li za do em pe da go gia te ra pêu ti ca, des ta ca
três ti pos cen tra is de ações a se rem im ple men ta das
para que o ado les cen te e o jo vem – numa fa i xa que
vai apro xi ma da men te dos 15 aos 24 anos –, se jam
ple na men te aten di dos em suas ne ces si da des: as que 
en vol vem os pais, as que en vol vem as es co las e, fi -
nal men te, as po lí ti cas pú bli cas e pro gra mas vol ta dos
para a ocu pa ção cons tru ti va do tem po li vre dos jo -
vens, nas qua is ele pos sa atu ar como pro ta go nis ta
em ações que lhe apói em no de sen vol vi men to de
uma iden ti da de e de um pro je to de vida. Nes se pro ta -
go nis mo, tal vez seja hora de os jo vens re to ma rem
com fir me za a tra di ção dos Grê mi os nas es co las pú -
bli cas, como ato res es tra té gi cos na ges tão da es co la,
par tin do do Con se lho Esco lar.

Nes se sen ti do, tal vez seja im por tan te dis cu tir a
cri a ção de se cre ta ri as ou sub-se cre ta ri as de as sun -
tos da Ju ven tu de nos mu ni cí pi os, es ta dos e mes mo
nas po lí ti cas fe de ra is. Mes mo sem gran de es tru tu ra
ad mi nis tra ti va, elas po dem re pre sen tar pa pel im por -
tan te na ar ti cu la ção e in te gra ção dos di ver sos se to res 
de go ver no como edu ca ção, cul tu ra, tra ba lho, e tam -
bém como ca nal de co mu ni ca ção en tre os res pon sá -
ve is pela po lí ti ca e os jo vens des ti na tá ri os des sas po -
lí ti cas.

Enfim, são mu i tos os es pa ços a se rem ocu pa -
dos pe los jo vens na luta pela paz –, e nem te mos tem -
po aqui e ago ra de fa zer re fe rên cia a to dos – mas o
for ta le ci men to do cha ma do pro ta go nis mo ju ve nil é,
sem dú vi da, ele men to pri mor di al. É pre ci so que os jo -
vens se ve jam cada vez mais como su je i tos po lí ti cos
ap tos a in flu en ci ar de ci sões po lí ti cas a seu fa vor e,
para isso, as as so ci a ções ju ve nis de vem ser es ti mu la -
das. Daí a es pe ran ça que nos traz a to dos, ver mos a
mag ni tu de de um Encon tro des ta na tu re za, e por isso
me sin to hon ra do com o con vi te para par ti ci par e pri vi -
le gi a do por ter po di do as sis tir à tão re pre sen ta ti va ho -
me na gem à paz.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 10 ho ras e 52 mi nu tos.)



Ata da 96ª Ses são Não De li be ra ti va
em 20 de agos to de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Mo za ril do Ca val can ti e Luiz Otá vio

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O tem po des ti na do aos ora do res da Hora do
Expe di en te da pre sen te ses são des ti na-se a ho me -
na ge ar a ma ço na ria bra si le i ra pelo Dia do Ma çom,
nos ter mos do Re que ri men to nº 363, de 2001, do Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti e ou tros Srs. Se na do res.

Con vi do para com po rem a Mesa o Grão-Mes -
tre-Ge ral do Gran de Ori en te do Bra sil, Sr. La el son Ro -
dri gues, e o Pre si den te da Con fe de ra ção da Ma ço na -
ria Sim bó li ca do Bra sil e Grão-Mes tre da Gran de Loja
de Bra sí lia, Sr. Ka lil Cha ter.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res; Sr. Grão-Mes tre-Ge ral do Gran de
Ori en te do Bra sil, Sr. La el son Ro dri gues; Sr. Pre si -
den te da Con fe de ra ção da Ma ço na ria Sim bó li ca do
Bra sil e Grão-Mes tre da Gran de Loja de Bra sí lia, Sr.
Ka lil Cha ter; Sr. Sa mir Ha tem, Grão-Mes tre do Gran -
de Ori en te Esta du al de Ro ra i ma, atra vés do qual sa ú do
to dos os Grãos-Mes tres Esta du a is do Gran de Ori en te
do Bra sil; Sr. Kil do Albu quer que Andra de, Grão-Mes -
tre da Gran de Loja de Ro ra i ma, na pes soa de quem
que ro sa u dar to dos os Grãos-Mes tres das Gran des
Lo jas de to dos os Esta dos do Bra sil; Ve ne rá ve is-Mes -
tres e de ma is au to ri da des ma çô ni cas pre sen tes; que -
ro ini ci ar as mi nhas pa la vras agra de cen do ao Gran de
Arqui te to do Uni ver so, que é Deus, pela opor tu ni da de 
que nos con ce de de es tar mos aqui hoje re u ni dos
para ho me na ge ar a Ma ço na ria Bra si le i ra.

Como Ma çom, fi lho de Ma çom e pai de Ma çom,
sin to-me um pri vi le gi a do por já per ten cer à su bli me
Ordem Ma çô ni ca há três ge ra ções. Mais sa tis fa ção
ain da de ter o re que ri men to de mi nha au to ria e de ou -
tros Srs. Se na do res sido apro va do pelo Ple ná rio da

mais alta Casa Le gis la ti va do País, por una ni mi da de,
o que de mons tra o res pe i to que o Se na do tem pela
ma ço na ria, para nes te dia re gis trar mos as ho me na -
gens a uma Insti tu i ção que no pas sa do e no pre sen te
mu i to tem con tri bu í do para for jar ci da dãos jus tos e
ope ro sos na bus ca de pro mo ver o so er gui men to da
hu ma ni da de.

Ao se apro xi mar mais um Sete de Se tem bro, é
na tu ral que re fli ta mos so bre nos sa tra je tó ria de País
in de pen den te, de uma Na ção que se es for ça por se
cons ti tu ir ple na men te. Pas sa dos cen to e se ten ta e
nove anos da que le ato his tó ri co de D. Pe dro I – um
Ma çom –, nun ca é de ma is bus car com pre en der como 
o con se gui mos e o que fo mos ca pa zes de edi fi car ao
lon go de todo esse tem po.

Por cer to que mu i to há o que ce le brar, sen do
inú me ras as con quis tas a se rem co me mo ra das. De
igual modo, pre sen te está em to dos nós a ní ti da cons -
ciên cia acer ca do mu i to que há de ser fe i to. Com efe i -
to, ven ce mos o enor me de sa fio de man ter a in te gri da -
de ter ri to ri al do Bra sil, quan do a frag men ta ção foi a
tô ni ca de nos sos co-ir mãos la ti no-ame ri ca nos. Con -
se gui mos pro mo ver o mi la gre da mis ci ge na ção, sen -
do, ain da hoje, um País co nhe ci do pela ma ne i ra aber -
ta e fra ter na com que re ce be imi gran tes de to das as
par tes do mun do.

Mais: com to dos os fa la res que sin gu la ri zam
cada uma de nos sas re giões, fi ze mos da lín gua por -
tu gue sa o gran de ins tru men to a nos con gre gar, a nos
fa zer sen tir um só povo, uma só na ci o na li da de. Pela
for ça de nos sa gen te, de sua ex tra or di ná ria ca pa ci da -
de de pro du zir e de trans for mar ri que zas, che ga mos
ao li mi ar do Sé cu lo XXI como uma das ma i o res eco -
no mi as do mun do.

Nada dis so, cer ta men te, cega nos sos olhos em
re la ção às inú me ras de fi ciên ci as que ain da nos cer -
cam. A lem bran ça de mi lhões de com pa tri o tas vi ven -
do em con di ções de plo rá ve is, ao lado de ín di ces so -
frí ve is nos cam pos da edu ca ção, da sa ú de, da ha bi ta -
ção e dos trans por tes, en tre ou tros, é aler ta per ma -



nen te para que pros si ga mos na ta re fa ini ci a da há
qua se dois sé cu los, car re gan do co nos co a cer te za de 
que a cons tru ção de uma na ção, como a que to dos
so nha mos, não é tra ba lho sim ples e há de ser sem pre 
ação co le ti va, so li dá ria.

Esse é, sem dú vi da, o gran de le ga do que nos
de i xa ram ho mens e ins ti tu i ções que le va ram às úl ti -
mas con se qüên ci as seu de se jo de ver o Bra sil li vre,
so be ra no, li ber to de qua is quer amar ras co lo ni a is. Ho -
mens e ins ti tu i ções que não te me ram cor rer os mais
pe sa dos ris cos em bus ca da eman ci pa ção do Bra sil
em face do do mí nio me tro po li ta no. E, quan do se fala
des se tipo de ação des te mi da, na qual a pró pria vida
es ta ria em jogo, ten do por ob je ti vo úni co e ex clu si vo a 
in de pen dên cia da Pá tria, nin guém, ab so lu ta men te
nin guém, teve par ti ci pa ção mais ati va e de ci si va do
que a Ma ço na ria Bra si le i ra.

Impos sí vel, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, ima gi nar a His tó ria do Bra sil sem a pre sen ça
ma i ús cu la das so ci e da des ma çô ni cas em sua evo lu -
ção. For te men te or ga ni za da na Eu ro pa ao lon go do
sé cu lo XVIII, não por aca so o ”Sé cu lo das Lu zes“, a
Ma ço na ria co lo cou-se na li nha de fren te da luta con -
tra os re gi mes ab so lu tis tas e, com isso, foi de ci si va
para a der ru ba da do ”Anti go Re gi me“ e o ad ven to do
mun do con tem po râ neo. Li ber da de, Igual da de e Fra -
ter ni da de: eis o nor te a gui ar seus pas sos na con quis -
ta de um tem po novo, a se pul tar go ver nos au to ri tá ri os 
e as mais va ri a das ma ni fes ta ções de in to le rân cia.

Foi esse es pí ri to li ber tá rio que, ain da no sé -
cu lo XVIII, che gou ao Bra sil, en tão Co lô nia por tu gue -
sa. Se gu ra men te, a pe ne tra ção em ter ras bra si le i ras
das as so ci a ções ma çô ni cas de veu-se, em lar ga me -
di da, à ação de jo vens bra si le i ros que fre qüen ta vam
uni ver si da des eu ro péi as, es pe ci al men te a Fa cul da de
de Me di ci na de Mont pel li er, re co nhe ci da como um
dos prin ci pa is pó los ma çô ni cos fran ce ses. O cer to é
que, quan do se pen sa em mo vi men tos com pro me ti -
dos com a rup tu ra dos la ços de do mi na ção me tro po li -
ta na so bre o Bra sil, como as fo ram as Con ju ra ções
Mi ne i ra, de 1789, Ca ri o ca, de 1794, e Ba i a na, de
1798, em to dos eles o ideá rio de li ber da de pro pug na -
do pela Ma ço na ria es te ve pre sen te.

A par tir da trans fe rên cia do Esta do por tu guês
para o Bra sil, co or de na do e exe cu ta do com o apo io
do Gran de Ori en te Lu si ta no, em 1808, apri mo ram-se
as con di ções para a in de pen dên cia. Uma vez mais a
Ma ço na ria as su me po si ção de des ta que, como se vê
na Re vo lu ção Per nam bu ca na de 1817: dos tre zen tos
e de zes se te réus le va dos a jul ga men to por en vol vi -
men to na in sur re i ção, ses sen ta e dois eram for mal -
men te acu sa dos de se rem ma çons. E afir ma-se que,

na que le mo men to, D. João, ao re ce ber a lis ta com es -
ses ses sen ta e dois ma çons, te ria as sim se ma ni fes -
ta do: ”Fo ram es ses que me sal va ram“.

His to ri a do res ates tam que, por essa épo ca, a
Ma ço na ria, con tan do em seus qua dros com pro fes so -
res, fun ci o ná ri os pú bli cos, co mer ci an tes, fa zen de i ros
e pa dres, iden ti fi ca va-se ple na men te com o con tex to
de luta que em pre en dia em prol da eman ci pa ção po lí -
ti ca do Bra sil. Ten do em Per nam bu co, Ba hia e Rio de
Ja ne i ro seus mais im por tan tes fo cos de atu a ção, a
Ma ço na ria fa zia o pa pel de prin ci pal di vul ga do ra na
Co lô nia nos prin cí pi os ilu mi nis tas, vale di zer, das te ses 
li be ra is e li ber ta do ras. Não por ou tra ra zão, se ri am
cons tan tes as per se gui ções aos ma çons, iden ti fi ca -
dos por sua atu a ção nos mo vi men tos re vo lu ci o ná ri os
de cu nho eman ci pa ci o nis ta.

De igual modo, Sr. Pre si den te, foi vi tal a pre sen -
ça ma çô ni ca na evo lu ção dos acon te ci men tos que ti -
ve ram no 7 de Se tem bro de 1822 sua cul mi nân cia.
Lem bro, a pro pó si to, en tre ou tros no tá ve is per so na -
gens, a fi gu ra ím par de Jo a quim Gon çal ves Ledo, Ve -
ne rá vel da Loja Co mér cio e Artes do Rio de Ja ne i ro,
não ape nas agin do de ci si va men te para que a in de -
pen dên cia ocor res se, mas ela bo ran do um pro je to na -
ci o nal para o Bra sil, es sen ci al men te, li be ral e re pu bli -
ca no. O cres ci men to do mo vi men to ma çô ni co no Bra -
sil, no iní cio dos anos 1820, foi tão acen tu a do que o
pró prio Prín ci pe Re gen te Dom Pe dro nele in gres sou,
che gan do a ser o seu o grão-mes tre, com o nome de
Gu a ti mo zim, ten do as su mi do o com pro mis so da in de -
pen dên cia do Bra sil numa ses são ma çô ni ca no dia 20 
de agos to, pou cos dias an tes da data pú bli ca e for mal
do fa mo so Gri to do Ipi ran ga.

Inde pen den te men te de opi niões di ver gen tes no
in te ri or da Ma ço na ria – Gon çal ves Ledo e José Bo ni -
fá cio, o ”Pa tri ar ca da Inde pen dên cia“, por exem plo, ti -
nham vi sões dis tin tas de como se de ve ria or ga ni zar o
Bra sil pós-eman ci pa ção –, o cer to é que a so ci e da de
ma çô ni ca se cons ti tu iu, na que le mo men to, no cen tro
da mo bi li za ção e de união das di ver sas for ças po lí ti -
cas com pro me ti das com a in de pen dên cia. A esse
res pe i to, vale lem brar que o mais im por tan te jor nal
en ga ja do na luta eman ci pa ci o nis ta, o Re vér be ro
Cons ti tu ci o nal Flu mi nen se, ti nha como re da to res
os ma çons Ja nuá rio da Cu nha Bar bo sa e o já ci ta do
Gon çal ves Ledo.

For te men te per se gui da no re i na do de D. Pe dro I,
pa ra do xal men te, por não con cor dar com mu i tos atos
do Impe ra dor, a Ma ço na ria bra si le i ra res sur ge, na dé -
ca da de 1830, no qua dro da agu da cri se que cul mi nou
na ab di ca ção do Impe ra dor e que se pro lon gou na su -



ces são de re vol tas que, ex plo din do nas mais va ri a das
re giões do País, deu o tom do pe río do re gen ci al.

À me di da que o sé cu lo XIX avan ça va, pas sa do
o pe río do mais crí ti co das di ver gên ci as in ter nas, ex -
pres sas na co e xis tên cia de duas gran des Ordens, a
Ma ço na ria pas sou a ser o alvo de po de ro sos ata ques
de uma Igre ja Ca tó li ca que se tor na va acen tu a da -
men te con ser va do ra, ul tra mon ta na, ape sar de exis ti -
rem inú me ros pa dres no seio da Ma ço na ria. Na raiz
des se con fron to, em que a Ma ço na ria as su me cla ra -
men te sua vo ca ção de de fen so ra do ra ci o na lis mo e
da li ber da de de cons ciên cia, es ta va a ”Qu es tão Re li -
gi o sa“ ou, mais apro pri a da men te, a ”Qu es tão Epis -
co-ma çô ni ca“, pri me i ra gran de fis su ra a fa zer ruir o
edi fí cio da Ma ço na ria. Assim, tal como ocor re ra no
mo vi men to da in de pen dên cia, a Ma ço na ria se an te ci -
pa va no es for ço de se ins ti tu ir no País o re gi me re pu -
bli ca no, iden ti fi ca do como ab so lu ta men te ne ces sá rio
à vi tó ria do pro gres so, do ra ci o na lis mo, do li be ra lis mo 
e da li ber da de re li gi o sa e não do mo no pó lio de uma
úni ca re li gião es ta tal.

Nes se pe río do, ou tro gran de fe i to da Ma ço na ria
se tor na ria re a li da de: foi a abo li ção da es cra vi dão no
nos so País. To dos os gran des abo li ci o nis tas fo ram
ma çons, des de Fe i jó, em 1834, até José do Pa tro cí -
nio. Cas tro Alves, o can tor dos es cra vos, ao lado de
Rui Bar bo sa, em São Pa u lo, tam bém eram ma çons. O 
mo vi men to abo li ci o nis ta apre sen ta, em seu meio sé -
cu lo de lu tas, os se guin tes mar cos lu mi no sos, to dos
li de ra dos por ma çons: 

1 – Pa dre Anto nio Fe i jó, em 1831; 
2 – Lei Eu sé bio de Qu e i roz, de 4 de se tem bro de 

1850, ex tin guin do o trá fi co de es cra vos; 
3 – Pro je to ma çô ni co de Rui Bar bo sa, na Loja

Amé ri ca, de São Pa u lo, em 4 de abril de 1870; 
4 – Lei Vis con de do Rio Bran co, de 28 de se tem -

bro de 1871, Lei do Ven tre Li vre; 
5 – Fun da ção da Con fe de ra ção Abo li ci o nis ta,

no Rio de Ja ne i ro, em 1883; 
6 – O Ce a rá e o Ama zo nas li ber tam os es cra vos

de seus ter ri tó ri os em 1884; Lei Sa ra i va – Co te gi pe,
de 28 de se tem bro de 1885, Lei do Se xa ge ná rio; 

7 – O Clu be Mi li tar diz, em 1887, à Prin ce sa Isa -
bel, que o Exér ci to não mais apri si o na ria es cra vos fo -
ra gi dos; 

8 – A Lei Áu rea, de 13 maio de 1888, dia de do -
min go. Era pre si den te do Con se lho João Alfre do Cor -
re ia de Oli ve i ra, tam bém ma çon.

Ao en cer rar essa bre ve aná li se, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ilus tres au to ri da des ma çô ni -
cas, meus ir mãos, meus se nho res e mi nhas se nho -

ras, res sal to a ca pa ci da de de mons tra da pela ma ço -
na ria bra si le i ra ao lon go de todo o pe río do re pu bli ca -
no, de trans for mar-se, acom pa nhan do a mar cha do
tem po e as ca rac te rís ti cas ino va do ras da mo der ni da -
de. Entre es sas trans for ma ções, pa re ce-me es sen ci al 
a mul tipli ca ção do nú me ro de lo jas pelo País afo ra e
uma es pé cie de ”fe de ra li za ção“ da ins ti tu i ção. Enquan -
to, no Impé rio, a ca pi tal, o Rio de Ja ne i ro, pra ti ca men te
mo no po li za va a ação da Ma ço na ria; na Re pú bli ca, ela
for ta le ce-se nas mais dis tin tas Uni da des da Fe de ra ção.
Do Ca bu raí, em Ro ra i ma, o pon to ex tre mo nor te do
País, ao Chuí, o ex tre mo sul bra si le i ro, no Rio Gran de
do Sul; das nas cen tes do Rio Moa, na Ser ra da Can ta -
ma na, no Acre, pon to ex tre mo oes te, à Pon ta do Se i xas, 
na Pa ra í ba, pon to ex tre mo les te do Bra sil, a Ma ço na ria
está pre sen te, aler ta e atu an te.

Mas, aci ma de tudo, a Ma ço na ria sou be atra ves -
sar a His tó ria do Bra sil – His tó ria que, aliás, ela tan to
aju dou a cons tru ir – e che gar aos nos sos dias com in -
ve já vel co e rên cia. Seus sa cros san tos prin cí pi os, as -
sen ta dos na ver da de, na jus ti ça, na li ber da de, na fé
em Deus e na ca pa ci da de cri a do ra dos ho mens, no
amor e na pro te ção à fa mí lia, na in tran si gen te de fe sa
da Pá tria, per ma ne cem in tac tos e ri jos.

É isso que a faz atem po ral. É isso que a tor na in -
subs ti tu í vel.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con vi do
o De pu ta do Gim Arge lo, Pre si den te da Câ ma ra Dis tri -
tal de Bra sí lia, para com por a Mesa, hon ran do esta
ses são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Coê lho. 

O SR. JOSÉ COÊLHO (PFL – PE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te Edi son Lo bão, de ma is dig na tá ri os da fa mí lia
ma çô ni ca aqui pre sen tes e já no mi na dos pelo Sr. Pre -
si den te e pelo com pa nhe i ro Mo za ril do Ca val can ti,
Srªs e Srs. Se na do res, se nho ras e se nho res, a ma ço -
na ria é uma ins ti tu i ção fi lan tró pi ca, edu ca ti va, fi lo só fi -
ca e prag má ti ca. Car re ga no bojo de tudo isto o aper -
fe i ço a men to mo ral de hu ma ni da de em to dos es tes
as pec tos e tem como ob je ti vo prin ci pal a li ber da de, a
igual da de e a fra ter ni da de hu ma nas.

Teve sua ori gem numa an ti güi da de bem re mo ta. 
Já Mo i sés, o li ber ta dor do povo he breu, pre ga va es -
ses prin cí pi os bá si cos para a vida do seu povo. Tam -
bém Pla tão, o gran de fi ló so fo da an ti ga Gré cia, de fen -
dia es tes prin cí pi os, como tan tos ou tros fi ló so fos, não
es que cen do Zo ro as tro, na Pér sia; Me nés, no Egi to; e
Buda, na Índia.



Em nos so País, ve mos, pela his tó ria, a ma ço na -
ria par ti ci pan do de ma ne i ra efi ci en te e efe ti va em nos -
sa so ci e da de.

Embo ra não sen do ma çom, res pe i to as re a li za -
ções da Ma ço na ria em nos so País e exal to os fe i tos
des ta gran de Ordem, tan to na con tri bu i ção his tó ri ca
de nos sa Na ção como em seu dia a dia, pela aju da fi -
lan tró pi ca que tem pres ta do a hos pi ta is, cre ches, es -
co las e asi los em to dos os qua dran tes do nos so País.

Res sal to que o De pu ta do Esta du al, pela Ba hia,
Ger ci no Coê lho, meu ir mão, pres tou re le van tes ser vi -
ços à Loja Ma çô ni ca Har mo nia e Amor, em Ju a ze i ro,
no Esta do da Ba hia. Em Pe tro li na, mi nha ter ra na tal, é 
de ma i or jus ti ça que se pro cla me os tra ba lhos mais
re le van tes na pes soa do em pre sá rio Luiz Le i te Fi lho,
que, por sua atu a ção bri lhan te, al can çou o grau de
Ca va lhe i ro da Ordem da Rosa.

Aca bo de re ce ber do Grão-Mes tre de meu Esta -
do, o Pro fes sor Antô nio do Car mo Fer re i ra, um li vro
va li o so que his to ria a Ma ço na ria Re vo lu ci o ná ria no
Bra sil, des de 1796, quan do foi im plan ta do o Areó pa -
go de Itam bé pelo fra de car me li ta Ma no el Arru da da
Câ ma ra, loja por in ter mé dio da qual se deu a en tra da
da Ma ço na ria no Bra sil.

Nes se li vro, po de mos en con trar os an te ce den -
tes jus ti fi ca ti vos des te gran de e sig ni fi ca ti vo even to,
com o qual ho me na ge a mos a or dem ma çô ni ca e to -
dos os seus in te gran tes, dos qua is mu i tos par ti ci pam
das duas Ca sas do Con gres so.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a Inde pen -
dên cia do Bra sil – isso é fato pa cí fi co – foi obra da en -
ge nha ria po lí ti ca da ma ço na ria, que in sis tia, en tão,
em dar uma pá tria aos bra si le i ros. Mas se os so nhos
es ti ve ram com os ma çons in con fi den tes das Mi nas
Ge ra is, a crua re a li da de do des per tar es te ve com os
ma çons per nam bu ca nos, que fi ze ram a Re vo lu ção de 
1817, im plan ta do ra da Re pú bli ca que du rou se ten ta e 
cin co dias, com cons ti tu i ção e mi nis té rio, ao tér mi no
da qual sa cri fi ca ram toda uma ge ra ção for ma da em
Co im bra (Por tu gal), em Mont pel li er (Fran ça) e no Se -
mi ná rio de Olin da.

O Pa dre Dias Mar tins, es cre ven do o li vro ”Már ti -
res Per nam bu ca nos“, re cor da o Grão-Mes tre Antô nio
do Car mo, elen ca cen te nas de ho mens ilus tres, sa cri -
fi ca dos na luta por uma pá tria para os bra si le i ros,
den tre eles os ma çons Pa dre Roma, Pa dre Mi gue li -
nho, Pa dre João Ri be i ro, Frei Ca ne ca e ou tros.

A vida é uma ofi ci na de so nhos, como nos en si -
na o dra ma tur go es pa nhol Cal de ron de La Bar ca, que 
se con sa gra quan do o so nha dor é ca paz de con ver -
tê-los em re a li da de, como acon te ceu com os ma çons

bra si le i ros de Per nam bu co. A in de pen dên cia que veio 
em 1822 já se ha via tor na do ir re ver sí vel com a Re vo -
lu ção Per nam bu co de 1817, re lem bra da nas me mo -
rá ve is ses sões da ma ço na ria de Gon çal ves Ledo, Cô -
ne go Ja nuá rio da Cu nha, José Bo ni fá cio, no Rio de
Ja ne i ro, e que, nes te dia 20 de agos to, co me mo ra mos 
com tan ta sa tis fa ção.

Estou de ve ras sa tis fe i to ao usar esta tri bu na, em 
nome do meu Esta do, nes ta co me mo ra ção pelo Dia
do Ma çom.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Grão-Mes tre do Gran de Ori en te do
Bra sil La el so Ro dri gues.

O SR. LAELSO RODRIGUES – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, au to ri da des ci vis, mi li ta res e
re li gi o sas, meus ir mãos, mi nhas se nho ras e meus se -
nho res, se jam as nos sas pri me i ras pa la vras de gra ti -
dão ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que re que reu
esta ho me na gem ao Dia do Ma çom, e a seus no bres
pa res que a subs cre ve ram.

É com sa tis fa ção que as su mi mos esta tri bu na
do Se na do da Re pú bli ca, para par ti ci par mos des ta
ses são so le ne em ho me na gem aos Obre i ros da Arte
Real no Dia do Ma çom, os Pe dre i ros Li vres de tan tas
e fe cun das his tó ri as, cu jas Lo jas de São João ilu mi -
na ram os des ti nos do mun do, pe los sé cu los e na ções.

É no tó rio que o Ma çom vem par ti ci pan do dos
even tos his tó ri cos da Na ção bra si le i ra. Sob a égi de da 
le gen da ”Li ber da de, Igual da de e Fra ter ni da de“, o
povo bra si le i ro viu a Ma ço na ria as su mir a Inde pen -
dên cia do Bra sil. Com no mes tu te la res, como José
Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, Gon çal ves Ledo, Dom
Pe dro I, e com vá ri os Irmãos, como De o do ro da Fon -
se ca e Ben ja min Cons tant, a Na ção bra si le i ra ins ta u -
rou a pró pria Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, sem fa -
lar na abo li ção da es cra va tu ra, pon ti fi can do ain da o
gê nio dos Ma çons, en tre mu i tos ou tros: Cas tro Alves,
Rui Bar bo sa, Qu in ti no Bo ca i ú va.

Nos sas ofi ci nas nun ca ces sa ram de con tri bu ir
para a gran de za do Bra sil, mes mo no ano ni ma to, por
meio da Ação Pa ra ma çô ni ca Ju ve nil, da Ma ço na ria
Con tra as Dro gas, das as so ci a ções fe mi ni nas e da
Fra ter ni da de Fe mi ni na Cru ze i ro do Sul. Assim a Ma -
ço na ria em pre en de e aper fe i çoa as ati vi da des de
com ba te às mi sé ri as hu ma nas, à de ge ne ra ção do ca -
rá ter, à cor rup ção dos va lo res, enal te cen do o amor à
Pá tria, a pro bi da de, as vir tu des cí vi cas, en fim, em pe -
nha-se por to dos os me i os a seu al can ce no sen ti do
de pro mo ver e dig ni fi car o ho mem bra si le i ro.



Se nho ras e se nho res, nós que aqui re pre sen ta -
mos o Povo Ma çô ni co do Gran de Ori en te do Bra sil ro -
ga mos ao Gran de Arqui te to do Uni ver so, que é Deus,
que pro te ja V. Exªs, a fim de que con ti nu em a de fen -
der os in te res ses de nos sa Pá tria com acen dra do
amor cí vi co, de modo a trans mi ti-la aos nos sos des -
cen den tes como a re ce be mos de nos sos pais, se não
legá-la aos seus le gí ti mos her de i ros – que são os
nos sos fi lhos – mais rica, mais po de ro sa, mais res pe i -
ta da pela in te li gên cia e hon ra dez de seus fi lhos pe -
ran te as na ções; en fim, mais jus ta e per fe i ta.

Srªs e Srs. Se na do res, mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Pre si den te da Con fe de ra ção da Ma -
ço na ria Sim bó li ca do Bra sil e Grão-Mes tre da Gran de
Loja de Bra sí lia, Ka lil Cha ter.

O SR. KALIL CHATER – Exmº Sr. Pre si den te do 
Se na do Fe de ral, Se na dor Edi son Lo bão, Exmº Sr. Se -
na dor Mo za ril do Ca va lan ti, pro po nen te da pre sen te
Ses são Co me mo ra ti va, de ma is in sig nes Se na do ras e 
Se na do res que in te gram esta Casa Par la men tar, so -
be ra no Irmão La el so Ro dri gues, Grão-Mes tre Ge ral
do Gran de Ori en te do Bra sil, res pe i tá ve is Irmãos e
au to ri da des ma çô ni cas aqui pre sen tes, se nho ras e
se nho res:

Vin te de agos to é o Dia do Ma çom. Inte gran te de 
uma ins ti tu i ção que mu i tos acre di tam se cre ta, até
pou co tem po atrás esse ho mem era con si de ra do um
in di ví duo dis cre to e in vi sí vel, não se ex pu nha, não di -
vul ga va a sua con di ção de ma çom, tra ba lha va em si -
lên cio, re u nia-se em lu gar ig no ra do, não se ma ni fes -
ta va pu bli ca men te, em bo ra sua con du ta sem pre fos -
se exem plar, em uma pa la vra, um ho mem es tra nho,
mas com ob je ti vos no bres e dig nos de elo gi os e
apla u sos.

O que mu dou nos tem pos pre sen tes para que
esse ho mem sa ís se do ano ni ma to para es ta be le cer
uma data de fi ni da como o seu dia? Quem é na re a li -
da de esse ho mem e por que essa ho me na gem de
hoje?

Na ver da de, esse ho mem é um ho mem co mum,
ori un do de to das as clas ses so ci a is, mas que abra ça
um ide al e, para atin gir esse ide al, pre ci sa ser ho mem 
li vre e de bons cos tu mes, um ho mem de bom co ra -
ção, pre o cu pa do com os ma les que ator men tam a so -
ci e da de. Não to le ra a in jus ti ça, a mal da de e con de na
os pre con ce i tos, o ra cis mo e a de si gual da de. Pro cu ra
a ver da de e a hon ra dez. Seus atos e seu com por ta -
men to são sem pre jus tos e re tos. Ele é aman te da sa -
be do ria; não des cu i da dos es tu dos que o le vam a
des ven dar os mis té ri os da vida. Sua fi lo so fia, sua po -

lí ti ca, sua ide o lo gia é o bem-es tar so ci al. É um ho -
mem que cul ti va a mo ral e a ra zão; não se aba te di an -
te das di fi cul da des que sur gem no seu ca mi nho; é
per se ve ran te na sua luta con tra os ti ra nos, os ig no -
ran tes, os apro ve i ta do res do po der que ali men tam a
va i da de e são fal sos de fen so res da éti ca e da eqüi da -
de. Enfim, o ma çom é um ser so ci al em bus ca do
aper fe i ço a men to hu ma no, um ho mem de res pon sa bi -
li da de, que de fen de seus di re i tos, cum pre seus de ve -
res e pro cu ra vi ver com dig ni da de, hon ra e re ti dão.

Meus se nho res, mi nhas se nho ras, este mo men -
to e esta ho me na gem são o re co nhe ci men to do pa pel 
exer ci do pelo ma çom na área so ci al e po lí ti ca, com o
ob je ti vo de li ber tar o ho mem do medo de exer cer a
sua ci da da nia e de ocu par a con di ção de peça mais
im por tan te e es sen ci al na vida so ci al e po lí ti ca de
uma na ção. Dele nas ce o po der e para ele é exer ci do
o po der. Não exis te po der aci ma do seu, e o ho mem
do po der por ele é es co lhi do, a ele deve a le al da de,
uma vez que o re pre sen ta.

Se nho ras e se nho res, des ta Casa, o Se na do
Fe de ral, de onde nas cem as de ci sões po lí ti cas que
mu dam o des ti no da Na ção, des ta tri bu na, por onde
pas sam e pas sa ram ho mens pú bli cos que es cre vem
e es cre ve ram a his tó ria glo ri o sa de nos so País, que ro
ma ni fes tar meus agra de ci men tos e os de to dos os
ma çons que in te gram as Gran des Lo jas do Bra sil, es -
pa lha das por todo o ter ri tó rio na ci o nal, ao Pre si den te
do Se na do Fe de ral, aos Se na do res que gen til men te
trans for ma ram a ses são ple ná ria do dia de hoje para
ho me na ge ar o ho mem ma çom no seu dia e, es pe ci al
e ca ri nho sa men te, ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
au tor do pe di do.

Se nho ras e se nho res, esta ini ci a ti va foi de suma 
im por tân cia, por que es tre i ta a dis tân cia que se pa ra o
po der do povo. Di an te da si tu a ção di fí cil que o Bra sil
atra ves sa, tor na-se ne ces sá rio um fó rum na ci o nal, in -
te gra do pelo Go ver no, Con gres so Na ci o nal, or ga ni -
za ções não-go ver na men ta is e pelo pró prio ci da dão,
para de ba ter os pro ble mas e en con trar sa í das.

Nes te mo men to, não é con ve ni en te apon tar cul -
pa dos, mas des co brir as ca u sas e com ba tê-las. Te -
mos a cer te za de que os Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti -
vo e Ju di ciá rio es tão ten tan do ven cer as cri ses, usan -
do de to dos os me i os ne ces sá ri os para al can çar o ob -
je ti vo de se ja do. O es for ço dos três Po de res res pon sá -
ve is pelo des ti no da Na ção não tem sido su fi ci en te
para com ba ter as ca u sas que cru ci fi cam a so ci e da de
bra si le i ra. É che ga do o mo men to de mo bi li za ção da
mas sa si len ci o sa e pa cí fi ca, que é o povo, mas que
tem uma for ça in co men su rá vel e um po der gi gan tes -
co ca pa zes de eli mi nar to dos os ma les que ar ras tam



a so ci e da de bra si le i ra para o caos, tais como a cri se
eco nô mi ca e so ci al, aí in clu í das a mi sé ria, a fome, a
vi o lên cia ur ba na e ru ral, o de sem pre go, a fal ta de mo -
ra dia, a má dis tri bu i ção de ren da, o des per dí cio de re -
cur sos pú bli cos, o sis te ma de sa ú de pre cá rio, bem
como a fal ta de éti ca e mo ral pú bli cas, a fal ta de cons -
ci en ti za ção da im por tân cia do exer cí cio da ci da da nia
e mu i tas ou tras.

Che gou o mo men to da par ti ci pa ção efe ti va de
um ci da dão nes ta guer ra de cla ra da. Aqui toma-me o
sen ti men to de es tra nhe za e sur ge a per gun ta: por que 
o Go ver no não usa a for ça de mi lha res de vo lun tá ri os
in te gran tes de or ga ni za ções não-go ver na men ta is e
de en ti da des sem fins lu cra ti vos para exe cu tar pro je -
tos so ci a is? Nin guém me lhor do que um mem bro de
uma co mu ni da de para sa ber a real si tu a ção de sua
pró pria so ci e da de, para con tri bu ir com a fis ca li za ção
dos pro je tos de to das as na tu re zas, por meio dos di -
ver sos Con se lhos lo ca is. Che gou o mo men to de um
mu ti rão na ci o nal, im ple men ta do pe los Po de res Cons -
ti tu í dos em con jun to com os ci da dãos, nas mes mas
trin che i ras, em bus ca dos mes mos ob je ti vos.

A his tó ria nos pro va que o povo nun ca fa lhou,
nun ca se re cu sou a co la bo rar com o en gran de ci men -
to des te País, quan do cha ma do à res pon sa bi li da de;
não de cep ci o nou e sem pre lu tou e ven ceu, sen do a
pro va mais viva e pre sen te dis so o pa pel he rói co que
o povo bra si le i ro está exer cen do na atu al cri se ener -
gé ti ca.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, Se nho ras e 
Se nho res, esta Casa, de ten to ra de gló ri as e his tó ri as
he rói cas, pode fa zer mais: pode ini ci ar uma cam pa -
nha apro ve i tan do o po ten ci al de mi lhões de bra si le i -
ros dis pos tos e pron tos para o tra ba lho co mu ni tá rio. A 
ci da da nia não con sis te ape nas em ob ter uma car te i ra 
de iden ti da de de um país para exer cer o di re i to de ci -
da dão; ela é mu i to mais que isso, é o sen ti men to da
res pon sa bi li da de na cons tru ção de um me lhor lar, de
um me lhor ba ir ro, de uma me lhor ci da de, de uma me -
lhor na ção, fra ter na e so li dá ria.

Pa tri o tis mo não é so men te o amor ao solo pá trio 
ou sa ber can tar o hino na ci o nal. Pa tri o tis mo é amar a
Pá tria, ser vin do-a per ma nen te men te por meio da
exal ta ção e prá ti ca dos va lo res mo ra is e éti cos e,
mais ain da, a luta cons tan te para o seu en gran de ci -
men to.

A Ma ço na ria bra si le i ra mu i to fez por este País.
Fez par te dos mo vi men tos que cul mi na ram com a
pro cla ma ção da Inde pen dên cia, com a li ber ta ção dos 
es cra vos, com a Pro cla ma ção da Re pú bli ca e, mais
re cen te men te, en ga jou-se na cam pa nha pe las Di re -
tas Já. Além dis so, há a par ti ci pa ção per ma nen te nos

mo vi men tos so ci a is e ain da pode fa zer mu i to pelo
Bra sil.

Assim sen do, nes te mo men to, co lo ca-se à dis -
po si ção para par ti ci par da exe cu ção de uma po lí ti ca
so ci al su pra par ti dá ria, uma vez que sua ”po lí ti ca“ é
de fi ni da por seus prin cí pi os e por sua dou tri na que,
aci ma de tudo, bus ca tor nar fe liz a hu ma ni da de pelo
amor, pelo aper fe i ço a men to dos cos tu mes, pela to le -
rân cia, e sem pre de fen den do os ide a is de Li ber da de,
Igual da de e Fra ter ni da de.

Ou tros pon tos de vis ta cer ta men te exis tem e de -
vem ser res pe i ta dos. Esse, po rém, é o nos so ca mi -
nho, o ca mi nho da Ma ço na ria. Fi na li zo, lem bran do a
de fe sa de Vol ta i re à li ber da de de ex pres são: ”Não
con cor do com uma úni ca pa la vra do que es tás a di -
zer, mas de fen do in con di ci o nal men te o di re i to que a ti
cabe para dizê-las“.

Mu i to obri ga do a to dos.
(Pal mas!)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Pre si den te da Câ ma ra Le gis la ti va do
Dis tri to Fe de ral, De pu ta do Gim Arge lo.

O SR. GIM ARGELO – Sr. Pre si den te do Se na -
do Fe de ral, Se na dor Edi son Lo bão; meu ir mão La el so 
Ro dri gues, este gran de ma çom; So be ra no do Gran de 
Ori en te do Bra sil, Sr. Ka lil Cha ter, este gran de ir mão,
re pre sen tan te le gí ti mo das gran des Lo jas, meu ir mão, 
que teve a co ra gem e a de ter mi na ção de, hoje, no Dia 
do Ma çom, fa zer, pela pri me i ra vez, em nos sa his tó -
ria, esta ses são so le ne em sua ho me na gem, na mais
alta Cor te po lí ti ca do País.

Co me ça rei fa lan do de toda a nos sa his tó ria. A
par tir de hoje, cons tru i re mos uma nova his tó ria. Ve -
mos os ope rá ri os da Arte Real – e toda a im por tân cia
que esse dia re pre sen ta – pre pa ra dos para os no vos
de sa fi os, tão bem ex pos tos pe los Srs. La el so Ro dri -
gues e Ka lil Cha ter. 

Há uma his tó ria mu i to gran de a tri lhar de hoje
em di an te. A par te so ci al do País pre ci sa do nos so en -
vol vi men to di re ta men te. É a isso que nos pro po mos
nes ta data, com esta ses são e na mais alta Cor te.
Essa sim bo lo gia é mu i to re le van te, pois, pela pri me i ra 
vez em nos sa his tó ria, nos so dia está sen do co me -
mo ra do na data cor re ta. Ama nhã, como de cos tu me,
fa re mos esta co me mo ra ção na Câ ma ra Le gis la ti va,
às 11 ho ras da ama nhã.

Hoje, no en tan to, esta ses são tem um sig ni fi -
ca do es pe ci al. Por isso, vim à tri bu na ape nas para
di zer a V. Exª, Se na dor ami go e ir mão Mo za ril do
Ca val can ti, que esse ato será lem bra do ama nhã por 
ser um ati tu de co ra jo sa. V. Exª con se guiu mo bi li zar



o que exis te de me lhor em nos so Pais: es ses ope rá -
ri os da Arte Real, que vi e ram aqui, nes ta se gun -
da-fe i ra, di zer para to dos nós e ao Bra sil in te i ro, es -
pe ci al men te para os Srs. Se na do res, que con ti nu am
fir mes e for tes no sen ti do de ter mos fra ter ni da de, igual -
da de e li ber da de.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sr. Pre si -
den te da Câ ma ra Dis tri tal de Bra sí lia, Srs. La el so Ro -
dri gues e Ka lil Cha ter, meu con ter râ neo Fran cis co
Go mes da Sil va, da Gran de Loja do Ma ra nhão, que
aqui se en con tra pre sen te, Srs. Ma çons, Se nho ras e
Se nho res, a ho me na gem que o Se na do hoje pres ta à
co mu ni da de ma çô ni ca bra si le i ra é de gran de opor tu -
ni da de e jus ti ça.

A his tó ria da ma ço na ria en tre nós con fun de-se
com a pró pria His tó ria do Bra sil. Nos sos pró-homens,
que se des ta ca ram, des de a Inde pen dên cia, nas mais
no bres lu tas pela na ci o na li da de eram mem bros da ma -
ço na ria. José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, Mi nis tro do
Re i no e de Estran ge i ros, foi o pri me i ro man da tá rio do
Gran de Ori en te Bra si le i ro, a 17 de ju nho de 1822.

A in fluên cia da ma ço na ria bra si le i ra con tra a es -
cra va tu ra foi de ci si va: a Lei que se cha mou Eu zé bio
de Qu e i roz – que foi mem bro do Su pre mo Con se lho
da Ma ço na ria – ex tin guiu, em 1850, o trá fi co de es cra -
vos; e a Lei que se ba ti zou de Vis con de do Rio Bran co 
– que foi Grão-Mes tre do Gran de Ori en te do Bra sil –
de cla rou li vres, em 1871, as cri an ças nas ci das de es -
cra vas a par tir da que la data.

Fo ram as me di das pre li mi na res para a com ple ta 
ex tin ção da es cra va tu ra em nos so País, que tan to du -
rou e que tan tas di fi cul da des ca u sa ram à His tó ria do
nos so País.

Na im plan ta ção da Re pú bli ca, cou be a li de ran ça 
ao Ma re chal De o do ro da Fon se ca, que vi ria a ser
Grão-Mes tre do Gran de Ori en te do Bra sil.

Se gui ram-se, na for ma ção da Na ção bra si le i ra,
Flo ri a no Pe i xo to, Cam pos Sal les, Her mes da Fon se -
ca, Nilo Pe ça nha, Wen ces lau Brás e Was hing ton
Luís, to dos ma çons des ta ca dos do Gran de Ori en te
do Bra sil.

Com põem essa ins ti tu i ção bra si le i ra, em to das as
épo cas, ho mens de es pí ri to pú bli co, re pre sen ta ti vos
das di ver sas áre as da ati vi da de hu ma na. For mam, pois, 
um po de ro so gru po de for ma do res de opi nião.

Nas duas gran des guer ras mun di a is, co la bo rou
para que o Bra sil es ti ves se do bom lado. For ne ceu re -

cur sos para o so cor ro a ví ti mas de guer ra. Influ iu nos
mo vi men tos de anis tia a pre sos po lí ti cos nos pe río -
dos de ex ce ção que en lu ta ram o Bra sil. Influ iu nas lu -
tas pela re de mo cra ti za ção con tra os re gi mes de ex -
ce ção.

A li ber da de, a igual da de e a fra ter ni da de, que
são tam bém prin cí pi os da Re vo lu ção Fran ce sa, são a 
ban de i ra que os ma çons des fral dam em todo o mun -
do. Pro cla man do a pre va lên cia do es pí ri to so bre a
ma té ria, pro cu ram o aper fe i ço a men to mo ral, in te lec -
tu al e so ci al da hu ma ni da de. É im por tan te a atu a ção
que de sen vol vem em mo vi men tos so ci a is. 

A ma ço na ria – ví ti ma no pas sa do de per se gui -
ções até mes mo da Inqui si ção – é uma ins ti tu i ção que 
hon ra o país no qual se ins ta la. Sua atu a ção, em tan -
tos cam pos de ati vi da de, é um mo de lo para a for ma -
ção so ci al e mo ral dos jo vens. 

A Gran de Ori en te do Bra sil, ins ta la da em Bra sí -
lia des de 1978, trans for mou-se na ma i or Obe diên cia
Ma çô ni ca do mun do la ti no.

Mu i tas fo ram as eta pas ven ci das pela ma ço na -
ria em âm bi to in ter na ci o nal, des de aque les ve lhos
tem pos me di e va is em que pe dre i ros, cons tru to res das
ca te dra is, fun da ram as pri me i ras lo jas ma çô ni cas.

E o Se na do está cer to de que a Gran de Ori en te
do Bra sil con ti nu a rá ven cen do to das as eta pas a que
se pro pôs re a li zar. O nos so País mu i to pre ci sa que
pros si ga sem tro pe ços essa atu a ção que, há 179
anos, tem sido tão ben fa ze ja à na ci o na li da de.

Se nho res ma çons, se eu ti ves se que re su mir
em duas pa la vras o que é a ma ço na ria e seus prin cí -
pi os, eu di ria, sim ples men te, que re pre sen ta hon ra e
re ti dão como apa ná gio de sua atu a ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Sr. Se -
na dor Ma u ro Mi ran da en vi ou dis cur so à Mesa para
ser pu bli ca do, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re -
gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com ex tre mo
pra zer e sa tis fa ção que ocu po hoje a tri bu na des ta
Casa para in clu ir-me en tre mi lhões de bra si le i ros e fa -
zer côro em ho me na gem ao Dia do Ma çom, nes se 20
de agos to. Uma so ci e da de mi le nar, como a Ma ço na -
ria, ne ces si ta ser cons tan te men te evi den ci a da em
fun ção de seus prin cí pi os so ci a is, po lí ti cos e mo ra is



no con tex to da his tó ria uni ver sal. Nun ca é de ma is
lem brar que os Ma çons par ti ci pa ram ati va men te de
mo vi men tos mun di a is e na ci o na is como a Re vo lu ção
Fran ce sa, a Inde pen dên cia dos Esta dos Uni dos, a
Abo li ção da Escra va tu ra, a Inde pen dên cia do Bra sil e
a Pro cla ma ção da Re pú bli ca.

Entre os Ma çons que or gu lham a His tó ria do
Bra sil po dem ser ci ta dos Dom Pe dro I, José Bo ni fá -
cio, De o do ro da Fon se ca, Flo ri a no Pe i xo to, Vis con de
do Rio Bran co, Jo a quim Na bu co, Qu in ti no Bo ca i ú va,
Ti ra den tes, Du que de Ca xi as e Rui Bar bo sa, uma se -
qüên cia de no mes per me a da pela in ces san te bus ca
da li ber da de e jus ti ça so ci al en tre os po vos. Ali cer ça -
da pelo exem plo de mem bros tão ilus tres, a Ma ço na -
ria no Bra sil trans for mou-se em uma par te ati va da
so ci e da de com qua tro mil, oi to cen tas e se ten ta lo jas
ma çô ni cas pro mo ven do obras so ci a is de toda or dem,
des de a ma nu ten ção de cre ches e es co las, pro gra -
mas de com ba te às dro gas e aju da para cen tros de
apo io a ido sos. Em Go iás, meu Esta do, são 267 lo jas
ma çô ni cas, to das se guin do aque la que é a es sên cia
do au tên ti co Ma çom: um ser que, além de aju dar o
pró xi mo, pro cu ra co nhe cer a si mes mo, evo lu ir mo ral
e es pi ri tu al men te, eli mi nan do seus de fe i tos e de fi -
ciên ci as, ten tan do for ta le cer suas qua li da des e vir tu -
des, de modo a po der con tri bu ir efe ti va men te no pro -
ces so de de sen vol vi men to da so ci e da de em to dos os
ní ve is: so ci al, po lí ti co, eco nô mi co e mo ral.

Em Go iás, hoje, Sras. e Srs. Se na do res, duas
ver ten tes atu am de for ma efe ti va e in te gra da para a
me lho ria da qua li da de de vida da co mu ni da de em ge -
ral: a Gran de Loja Ma çô ni ca do Esta do de Go iás e o
Gran de Ori en te do Esta do de Go iás. Elas são co man -
da das, res pec ti va men te, pe los Grãos Mes tres Ruy
Ro cha Ma ce do e Alci des Si que i ra. Entre as ati vi da -
des de sen vol vi das pela Gran de Loja Ma çô ni ca, pos -
so aqui des ta car a par ti ci pa ção ati va em to das as
cam pa nhas de be ne fí cio so ci al, como as de va ci na -
ção e as fi lan tró pi cas para ar re ca da ção de ali men tos
e rou pas para pes so as hu mil des e ca ren tes. Além dis -
so, a Gran de Loja Ma çô ni ca não se fur ta a de ba ter e
en con trar so lu ções para os pro ble mas que afli gem a
so ci e da de. Seus mem bros in te gram os Con se lhos da
Co mu ni da de, da Cri an ça, do Ido so, do Ado les cen te,
da Edu ca ção e da Se gu ran ça Pú bli ca. 

Já a atu a ção do Gran de Ori en te do Esta do de
Go iás tem em uma de suas par ti cu la ri da des a pro fis -
si o na li za ção do me nor ca ren te. Exem plo dis so é o tra -

ba lho exe cu ta do pela Fra ter ni da de e Assis tên cia ao
Me nor Apren diz – FAMA. Res pon sá vel pelo en ca mi -
nha men to do pro je to, a Loja Li ber da de e União man -
tém em ati vi da de três es tru tu ras ope ra ci o na is: um nú -
cleo em Go iâ nia, que ofe re ce en si no fun da men tal e
mé dio, além de pro fis si o na li za ção nas mo da li da des
de mar ce na ria, flo ri cul tu ra, car to na gem e ser vi ços
grá fi cos; e as Fa zen das Ca pi va ra, em Se na dor Ca ne -
do, e Ca be le i ra, em Rio Ver de, res pon sá ve is pelo tre i -
na men to em agri cul tu ra e cri a ção de ani ma is. O Gran -
de Ori en te ain da de sen vol ve ou tro pro je to de re le van -
te al can ce so ci al e que já des fru ta de re co nhe ci men to 
na ci o nal. De no mi na do ”Ma ço na ria Con tra as Dro gas
– um Pro je to em Fa vor da Vida“, re a li za, des de 1997,
de ba tes pre ven ti vos com ado les cen tes e jo vens so -
bre o ris co das dro gas, pri man do pelo re a lis mo e se ri e -
da de, sem qual quer tipo de ter ro ris mo ou re pres são.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, esta foi
ape nas uma pe que na mos tra do ex cep ci o nal tra ba lho 
re a li za do pe las Lo jas Ma çô ni cas em meu Esta do,
que, ain da, atu am em par ce ria na área da edu ca ção e 
na er ra di ca ção da men di cân cia. Des de que foi plan ta -
da a pri me i ra se men te em 1951, uma sé rie de ho -
mens ab ne ga dos pas sou a cons tru ir uma re a li da de
que hoje pode ser vi su a li za da em nú me ros: sete mil,
qua tro cen tos e oi ten ta Ma çons atu am em Go iás.
Entre os ex-pre si den tes, des ta que para Luiz Ca i a do
de Go doy, La fa yet te Te i xe i ra Fran ça, João Gon çal ves
Bor ges, Uri as de Oli ve i ra Fi lho, Jair Assis Ri be i ro,
Cha fic Ga bri el, José Ri car do Ro quet te, Gu mer cin do
Iná cio Fer re i ra, Ru bens Car ne i ro dos San tos e o re -
no ma do ju ris ta Li cí nio Leal Bar bo sa, re fe rên cia éti ca
e pro fis si o nal do Di re i to go i a no.

Por to dos os mo ti vos aqui apre sen ta dos, en ten -
do que os de ma is Se na do res des ta Casa unem-se a
mim nes ta jus ta ho me na gem ao Dia do Ma çom. Com
cer te za, em cada Esta do re pre sen ta do no Se na do
Fe de ral há mais de ze nas e de ze nas de exem plos do
tra ba lho so ci al de sen vol vi do em 50 anos de obs ti na -
ção e so li da ri e da de. Por tan to, nada mais cor re to do
que enal te cer a ação de mi lhões de bra si le i ros que
con tri bu em, di a ri a men te, para o for ta le ci men to da
Ma ço na ria, uma ins ti tu i ção uni ver sal vol ta da para o
bem-es tar do ci da dão.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sus pen -
do a ses são por cin co mi nu tos para que os se nho res
ma çons re ce bam os cum pri men tos.



(Sus pen sa às 15 ho ras e 21 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 15 ho ras e 26 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está re a -
ber ta a ses são.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 791, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 82, de 2001,
de au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la,
que “ins cre ve o nome de Luís Alves de
Lima e Sil va, o Du que de Ca xi as, no Li vro
dos He róis da Pá tria”.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 82, de 2001, de
au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, man da ins cre ver
o nome de Luís Alves de Lima e Sil va, o Du que de
Ca xi as, no Li vro dos He róis da Pá tria.

Tal li vro se en con tra de po si ta do no Pan teão da
Pá tria e da Li ber da de Tan cre do Ne ves, an ti go Pan -
teão da Li ber da de e da De mo cra cia, mo nu men to edi -
fi ca do na Pra ça dos Três Po de res, em Bra sí lia, Dis tri -
to Fe de ral.

II – Aná li se

O Pan teão da Pá tria e da Li ber da de (hoje Pan teão
da Pá tria e da Li ber da de Tan cre do Ne ves) foi ina u gu ra do 
em 1986 para ho me na ge ar aque les que se des ta ca ram
na luta pela li ber da de em nos so País.

No pri me i ro an dar do edi fí cio, des ta ca-se o Li vro 
dos He róis da Pá tria, onde já se en con tram ins cri tos,
por man da men to le gal, os no mes de Ti ra den tes e do
Ma re chal De o do ro da Fon se ca (am bos por de ter mi -
na ção da Lei nº 7.919, de 1989, após con ver são da
Me di da Pro vi só ria nº 105, de 1989), de Zum bi dos
Pal ma res (Lei nº 9.315, de 1996) e de D. Pe dro I (Lei
nº 9.828, de 1999).

A pro po si ção em exa me ob je ti va, pois, des ta car
tam bém o nome do Du que de Ca xi as no ce ná rio dos
gran des vul tos que hon ra ram, por seus fe i tos me mo -
rá ve is, a His tó ria Pá tria.

Tra ta-se, sem dú vi da, de ini ci a ti va das mais lou -
vá ve is, haja vis ta a ex po nen ci a li da de da fi gu ra de Ca -
xi as, che fe mi li tar, Con se lhe i ro do Esta do e da Gu er -
ra, Ge ne ra lís si mo dos Exér ci tos da Trí pli ce Ali an ça,
con de, mar quês, du que, pre si den te de pro vín ci as,
de pu ta do, se na dor, pa trí cio do Impé rio, mi nis tro da
Gu er ra, pre si den te do Con se lho de Mi nis tros, pa tro no 
do Exér ci to bra si le i ro.

Gra ças à sua sen si bi li da de po lí ti ca e hu ma na,
pôde de di car sua vida à ma nu ten ção da so be ra nia do
ter ri tó rio bra si le i ro e à con so li da ção da paz e da união 
na ci o nal.

Qu an to ao mé ri to, não há como, pois, ne gar pro -
vi men to à ini ci a ti va do Se na dor Ma gui to Vi le la de ins -
cre ver seu nome no Li vro dos He róis da Pá tria.

Da mes ma for ma, o pro je to não afron ta qual -
quer prin cí pio de na tu re za cons ti tu ci o nal ou ju rí di ca.

Cum pre, no en tan to, me di an te emen da de re da -
ção, atu a li zar o nome do mo nu men to onde está de po -
si ta do o Li vro e vin cu lar a ho me na gem a uma data
mar can te da vida do ho me na ge a do, a exem plo do
que ocor re com as de ma is ins cri ções exis ten tes.

III – Voto

Ante o ex pos to, so mos pela apro va ção do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 82, de 2001, com a se guin te

 

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 82, de 2001, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Em co me mo ra ção ao bi cen te -
ná rio de seu nas ci men to, ins cre va-se o
nome de Luís Alves de Lima e Sil va, o Du -
que de Ca xi as, no Li vro dos He róis da Pá -
tria, de po si ta do no Pan teão da Pá tria e da
Li ber da de Tan cre do Ne ves.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Car los Pa tro cí nio, Re la -
tor – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Arlin do Por to – Hugo
Na po leão – Mo re i ra Men des – Luiz Pon tes – Lú cio
Alcân ta ra – Pe dro Ubi ra ja ra – Ro meu Tuma – Emi -
lia Fer nan des – Gil vam Bor ges – Ma ri na Sil va –
Alva ro Dias – Jo nas Pi nhe i ro – Ro ber to Fre i re –
Ca sil do Mal da ner – José Fo ga ça – Pe dro Piva –
Ge ral do Cân di do.







TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 82, DE 2001

Inscre ve o nome de Luís Alves de
Lima e Sil va, o Du que de Ca xi as, no Li vro 
dos He róis da Pá tria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Em co me mo ra ção ao bi cen te ná rio de seu 

nas ci men to, ins cre va-se o nome de Luís Alves de
Lima e Sil va, o Du que de Ca xi as, no Li vro dos He róis
da Pá tria, de po si ta do no Pan teão da Pá tria e da Li -
ber da de Tan cre do Ne ves.

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

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Car los Pa tro cí nio, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.919, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1989

Inscre ve os no mes de Ti ra den tes e
De o do ro da Fon se ca no Li vro dos He róis 
da Pá tria.

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

LEI Nº 9.315, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996

Inscre ve o nome de Zum bi dos Pal -
ma res no Li vro dos He róis da Pá tria.

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

LEI Nº 9.828, DE 30 DE AGOSTO DE 1999

Inscre ve o nome de D. Pe dro I no Li -
vro dos He róis da Pá tria.

PARECER Nº 792, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
PLS nº 94, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Alva ro Dias, que ins ti tui o Dia Na ci o -
nal do Ci en tis ta So ci al.

Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va

I – Re la tó rio

Encon tra-se em exa me nes ta co mis são, nos ter -
mos do que dis põe o art. 102, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, o Pro je to de Lei do Se na do nº 94, de 2001, de 
au to ria do Se na dor Alva ro Dias, des ti na do a ins ti tu ir o 
Dia Na ci o nal do Ci en tis ta So ci al.

A ele não fo ram ofe re ci das emen das no pra zo
re gi men tal, pelo que pas sa a ser exa mi na do na for ma
como foi apre sen ta do pelo subs cri tor.

II – Aná li se

Fru to da Re vo lu ção Indus tri al, a So ci o lo gia, pro -
pri a men te dita, ou ciên cia da cri se, por que de cor ren te 
da cri se que se es pa lhou por toda a Eu ro pa por for ça
da au to ma ção e da con se qüen te onda de de sem pre -
go, cons ti tu iu-se numa for ma de co nhe cer e pen sar
ci en ti fi ca men te a na tu re za e a so ci e da de.

De sen vol veu-se, em ver da de, a par tir do sé cu lo
XV, após as trans for ma ções de cor ren tes da ex pan -
são ma rí ti ma, da re for ma pro tes tan te, da for ma ção
dos es ta dos na ci o na is e do co mér cio ul tra ma ri no,
bem como do de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi -
co que de sa gre ga ram a so ci e da de fe u dal, dan do ori -
gem à so ci e da de ca pi ta lis ta.

A ra zão pas sa a ser so be ra na e é co lo ca da
como ele men to es sen ci al para se co nhe cer o mun do.
Essa nova for ma de co nhe ci men to da na tu re za e da
so ci e da de, na qual a ex pe ri men ta ção e a ob ser va ção
são fun da men ta is, apa re ce nes se mo men to, re pre -
sen ta da pelo pen sa men to e pe las obras de di ver sos
pen sa do res, en tre os qua is Ni co lau Ma qui a vel, Ga li -
leu Ga li lei, Tho mas Hob bes, Fran cis Ba con, René
Des car tes. Ou tros dois fa rão a pon te en tre es ses no -
vos co nhe ci men tos e os que se de sen vol ve rão no sé -
cu lo se guin te: John Loc ke e Isa ac New ton.

No sé cu lo XVIII, a bur gue sia co mer ci al as su me
um gran de po der, gra ças a suas re la ções com a mo nar -
quia, prin ci pal men te quan to a ques tões eco nô mi cas. O
ca pi tal mer can til vai se ex pan din do em di ver sos ra mos
de ati vi da de. Impõe-se, com o de sen vol vi men to do pro -
du to ma nu fa tu ra do, o de sen vol vi men to de no vas téc ni -
cas de pro du ção. Sur gem má qui nas de te cer, des ca ro -
çar al go dão, bem como a apli ca ção in dus tri al da má qui -
na a va por. É a ”ma qui no fa tu ra“: o tra ba lho an tes re a li -
za do com as mãos ou com fer ra men tas pas sa a ser
exe cu ta do pela ope ra ção da má qui na. Má qui nas pas sa -
ram a cons tru ir no vas má qui nas.

Essas al te ra ções no pro ces so pro du ti vo, so ma -
das à he ran ça cul tu ral e in te lec tu al do sé cu lo XVII irão 
de fi nir o sé cu lo XVIII como um sé cu lo ex plo si vo, ser -
vin do de exem plo e pa râ me tro para as re vo lu ções po -
lí ti cas pos te ri o res.

No sé cu lo XIX, a con so li da ção do sis te ma ca pi ta -
lis ta na Eu ro pa irá con tri bu ir para o sur gi men to da So ci o -
lo gia como ciên cia par ti cu lar, como es tu do ci en tí fi co das
re la ções so ci a is, das for mas de as so ci a ção, des ta can -
do-se os ca rac te res ge ra is co muns a to das as clas ses de 
fe nô me nos so ci a is, isto é, aque les que se pro du zem nas
re la ções de gru pos en tre se res hu ma nos. Estu da o ho -
mem e o meio am bi en te em suas in te ra ções re cí pro cas.

A So ci o lo gia tem en con tra do no Bra sil fi gu ras
ex po nen ci a is, que de di ca ram suas vi das ao es tu do
des sas re la ções, na bus ca não ape nas de ex pli cá-las, 
mas de en con trar ca mi nhos viá ve is para mi no rar a
gra vi da de dos pro ble mas acar re ta dos prin ci pal men te
pe las de si gual da des so ci a is.



A evo lu ção da So ci o lo gia e dos es tu dos so ci a is
no Bra sil teve ori gem em 1865, quan do, sob for te in -
fluên cia do po si ti vis mo de Com te, é pu bli ca da a obra
A Escra va tu ra no Bra sil, de F. A. Bran dão Jú ni or.

Se gue-se uma bre ve cro no lo gia dos de ma is even -
tos re la ti vos a essa dis ci pli na, con for me da dos le van ta -
dos jun to à Fe de ra ção Na ci o nal dos So ció lo gos.

Em 1872, um dos pre cur so res da So ci o lo gia no
Bra sil, Síl vio Ro me ro, pu bli ca a sua obra Etno lo gia
Sel va gem e, em 1883, ou tro pre cur sor, Jo a quim Na -
bu co, pu bli ca O Evo lu ci o nis mo.

Em 1888, sur ge a se gun da obra de im por tân cia
de Síl vio Ro me ro, Etno gra fia Bra si le i ra.

Em 1890, Ben ja min Cons tant, no iní cio da Re -
pú bli ca bra si le i ra, e tam bém sob in fluên cia do po si ti -
vis mo, pro põe uma re for ma no en si no que in tro duz a
dis ci pli na de So ci o lo gia nos cur rí cu los das es co las de 
lº e 2º gra us. Essa re for ma não che ga a en trar em vi -
gor em fun ção do fa le ci men to do au tor.

Em 1902, Eu cli des da Cu nha, ain da que en ge -
nhe i ro por for ma ção e jor na lis ta por pro fis são, dá a
sua con tri bu i ção me mo rá vel para o es tu do so ci o ló gi -
co, com a pu bli ca ção de Os Ser tões.

Em 1925, por ini ci a ti va de Fer nan do Aze ve do,
pela pri me i ra vez a dis ci pli na So ci o lo gia in te gra os
cur rí cu los dos cur sos de se gun do grau do tra di ci o nal
co lé gio Dom Pe dro II, do Rio de Ja ne i ro. A dis ci pli na
fi cou a car go do so ció lo go C. Del ga do de Car va lho.

Em 1928, com a re for ma do en si no de Ro cha
Vaz, a So ci o lo gia in te gra os cur rí cu los dos cur sos das 
Esco las Nor ma is do Dis tri to Fe de ral (Rio de Ja ne i ro)
e da ci da de de Re ci fe. Nes sa úl ti ma, a ini ci a ti va cou be 
aos so ció lo gos Gil ber to Fre i re, de gran de im por tân cia 
para a So ci o lo gia bra si le i ra e a Car ne i ro Leão.

Em 1931, com a Re for ma de Fran cis co Cam -
pos, en tão mi nis tro da Edu ca ção de Ge tú lio Var gas,
ocor re ria uma cer ta am pli a ção do en si no de So ci o lo -
gia no ní vel se cun dá rio no sen ti do de se dar mais ên -
fa se à for ma ção hu ma nís ti ca.

Em 1933, no dia 27 de maio, é or ga ni za do o pri -
me i ro cur so de So ci o lo gia no Bra sil, da Esco la Li vre
de So ci o lo gia e Po lí ti ca de São Pa u lo.

Para que a Uni ver si da de de São Pa u lo fos se cri -
a da, era pre ci so que exis tis se uma es co la da área de
ciên ci as so ci a is e a ESP par ti ci pou des se pro ces so
como uma es pé cie de ins ti tu to com ple men tar.

Nes se mes mo ano, um dos prin ci pa is pre cur so res
da So ci o lo gia bra si le i ra, Gil ber to Fre i re, lan ça o que se ria
o seu li vro mais im por tan te, Casa Gran de & Sen za la.

Em 1934, é cri a da a Fa cul da de de Fi lo so fia e
Ciên ci as Hu ma nas da USP. Nes se pe río do a So ci o lo gia
bra si le i ra re ce be o re for ço de ci en tis tas ame ri ca nos e
eu ro pe us, en tre eles Ho ra ce Da vis, Sa mu el Low rie e
Do nald Pi er son, sen do que mais tar de se agre ga ria Ka -
ler vo Oberg dis EUA e Ro ger Bas ti de, Paul Arbous -
se-Bastide, Ge or ge Gur vitch e Char les Mo ra ze da Fran -

ça. Tam bém des se país vi e ram, mas para o Rio de Ja -
ne i ro, Jac ques Lam bert e A. R. Rad clif fe-Brown.

Em ju nho de 1954, é re a li za do o pri me i ro con gres -
so de So ci o lo gia (mas não de so ció lo gos) no País.

Em 1961, sur ge na Câ ma ra dos De pu ta dos o pri me i -
ro pro je to de lei des ti na do a re co nhe cer a pro fis são e con -
se guir a sua re gu la men ta ção. É o PL nº 3.000, de 1961.

Em 1964, com o gol pe mi li tar de 1º de abril, a dis -
ci pli na So ci o lo gia, bem como as de ma is das áre as de
ciên ci as hu ma nas (fi lo so fia em es pe ci al), são ali ja das
do en si no de se gun do grau no Bra sil, pas san do-se a
dar ên fa se nas dis ci pli nas de ori en ta ção tec ni zan tes.

Em 1967, após uma lon ga tra mi ta ção no Con -
gres so Na ci o nal, o Pro je to de Lei nº 3.000, de 1961, é
apro va do e vai à san ção pre si den ci al, mas é ve ta do
pelo ge ne ral pre si den te Cas te lo Bran co, com o se -
guin te ar gu men to:  o pro je to de lei] se pre o cu pa em
for çar um mer ca do de tra ba lho por meio de pri vi lé gi os 
con fe ri dos a uma cer ta clas se de di plo ma dos, bem
como de li mi ta ar ti fi ci al men te as ati vi da des do so ció lo -
go, tor nan do-se, na prá ti ca, im pos sí vel dis tin guir o
que é pró prio da pes qui sa so ci o ló gi ca e da pes qui sa
de ou tras ciên ci as so ci a is.... É cri a do o pri me i ro cur so
de mes tra do em Ciên cia Po lí ti ca, na Uni ver si da de Fe -
de ral de Mi nas Ge ra is.

Em 1969, é or ga ni za do em São Pa u lo um gru po para 
cons ti tu ir a Co mis são Pró-Associação de So ció lo gos.

Em 1985, sur gem os dois pri me i ros Sin di ca tos
de So ció lo gos em ní vel es ta du al, nos Esta dos de São 
Pa u lo e de Mi nas Ge ra is. Pe las le gis la ções sin di cal e
tra ba lhis ta an te ri o res, para que pu des se ser cri a da
uma fe de ra ção na ci o nal, se ri am ne ces sá ri as pelo
me nos cin co en ti da des sin di ca is com car ta sin di cal
ex pe di da pelo Mi nis té rio do Tra ba lho. A car ta sin di cal
de Mi nas Ge ra is, da ta da de 21 de abril da que le ano, é 
a pri me i ra do País. A de São Pa u lo é de agos to.

Em agos to de 1995, mor re o ma i or so ció lo go do
país, o pro fes sor Flo res tan Fer nan des.

E é em ho me na gem a esse gran de in te lec tu al bra -
si le i ro, pro fis si o nal res pe i ta do no Bra sil e no ex te ri or, que
o Se na dor Álva ro Dias, com mu i ta pro pri e da de, es co lheu 
o 22 de ju lho, dia em que nas ceu Flo res tan Fer nan des,
para ce le brar o Dia Na ci o nal do Ci en tis ta So ci al.

III – Voto
Di an te do ex pos to, o pa re cer é pela apro va ção

do Pro je to de Lei do Se na do nº 94, de 2001.
Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2001. – Ri -

car do San tos, Pre si den te – Ma ri na Sil va, Re la tor –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Arlin do Por to – Hugo Na -
po leão – Mo re i ra Men des – Luiz Pon tes – Lú cio
Alcân ta ra – Pe dro Ubi ra ja ra – Emí lia Fer nan des –
Gil vam Bor ges – Ro ber to Fre i re – Ca sil do Mal da -
ner – Ger son Ca ma ta – Pe dro Piva – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Ma gui to Vi le la – Ge ral do Cân di -
do – José Fo ga ça.





PARECER Nº 793, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 105, de 2001
de au to ria do Se na dor Gil vam Bor ges,
que al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
que ‘ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria’.

Re la tor: Se na dor Ger son ca ma ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 105, de 2001, que al te ra o pa rá -
gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i -
ro de 1998, que “ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria,” no sen ti do de es ten der de três para dez
anos, com di re i to de re no va ção, o pra zo da au to ri za -
ção.

Em sua jus ti fi ca ção, apre sen ta o Se na dor Gil -
vam Bor ges ex cer to da Expo si ção de Mo ti vos do Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, que
acom pa nhou o Pro je to de Lei nº 1.788, de 1996, no
qual fica cla ra a im por tân cia des sa mo da li da de de ra -
di o di fu são:

É ine gá vel a im por tân cia do pa pel que uma es -
ta ção de ra di o di fu são da mo da li da de ora pro pos ta
de sem pe nha rá na so ci e da de. Será atra vés dela que 
mem bros de uma co mu ni da de po de rão cons ci en ti -
zar-se de suas pró pri as ca rên ci as e re cur sos, ne -
ces si da des e ca pa ci da des. A cul tu ra, a arte, a edu -
ca ção, o fol clo re, den tre ou tros va lo res a se rem pre -
ser va dos, te rão nes se ser vi ço um for te ali a do. A dis -
cus são e a so lu ção de pro ble mas da co mu ni da de,
as opi niões e su ges tões de seus mem bros, a in for -
ma ção e a di vul ga ção de suas ini ci a ti vas en con tra -
rão meio efi caz e efi ci en te de sua ve i cu la ção nas
emis so ras com a na tu re za e am pli tu de da mo da li da -
de de ra di o di fu são que ora se pro põe seja ins ti tu í da.

Lem bra ain da o Au tor que a ou tor ga do di re i to
de ex plo ra ção da ra di o di fu são co mu ni tá ria “só tem
como des ti na tá ri as fun da ções ou as so ci a ções ci vis
sem fins lu cra ti vos e com am pli tu de res tri ta à co mu -
ni da de.” “Essas fun da ções ou as so ci a ções au to ri za -
das” – pros se gue o Se na dor Gil vam Bor ges – “são
se di a das na co mu ni da de à qual des ti nam o seu ser -
vi ço, as sim como seus di ri gen tes têm, ne ces sa ri a -
men te, re si dên cia na lo ca li da de.”

Enten de o Au tor que os me ca nis mos de con tro -
le pre vis tos na lei ora mo di fi ca da ga ran tem a le gi ti mi -
da de dos ser vi ços, afi gu ran do-se-lhe como ir ra zoá vel 

o pe río do de con ces são em vi gor, a sa ber, de três
anos, ain da que re no vá vel por igual pe río do. “Ocor re
que os in ves ti men tos efe tu a dos para ope ra ci o na li zar
a emis so ra” – diz o Pro po nen te – “não são pe que nos,
con si de ran do o am bi en te ca ren te para o qual é des ti -
na da”.

A pro pos ta em exa me es te ve, nes ta Co mis são
de Edu ca ção, à dis po si ção dos se nho res Se na do res,
não ten do re ce bi do emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

De fato, o cur to pra zo de con ces são pode
trans for mar as co mu ni da des au to ri za das em re féns 
dos go ver nos, por com pre en der em um úni co man -
da to ou por po de rem es tes op tar pela
não-renovação de au to ri za ções con ce di das em ad -
mi nis tra ções an te ri o res. Nes se sen ti do, há que se
con cor dar com o Au tor, quan do ar ra zoa que tal exi -
güi da de de tem po “aca ba por trans for mar a ou tor ga
em de pri men te mo e da de tro ca, mor da ça ou, no mí -
ni mo, em me ca nis mo de pa tru lha men to ide o ló gi co
da co mu ni da de be ne fi ci ada.”

Por ou tro lado, não se nos afi gu ra qual quer
ame a ça ao equi lí brio de for ças so ci a is a am pli a ção do 
pra zo da au to ri za ção, uma vez que to dos os sis te mas
de con tro le so ci al e es ta tal da atu a ção des sas emis -
so ras es tão con tem pla dos na lei em pa u ta, que pre vê
a ins ti tu i ção, pela en ti da de au to ri za da, de um con se -
lho co mu ni tá rio com pos to por re pre sen tan tes de en ti -
da des da co mu ni da de lo cal. Pre vê ela, ain da, os cri té -
ri os téc ni cos e do cu men ta is para a ou tor ga da au to ri -
za ção e o meio de ins cri ção das in te res sa das, bem
como os cri té ri os a se rem ob ser va dos na es co lha,
quan do in fru tí fe ra a ten ta ti va de as so ci a ção das in te -
res sa das ha bi li ta das. Dis cri mi na, fi nal men te, as in fra -
ções pas sí ve is de se rem co me ti das pe las en ti da des
au to ri za das, bem como as pe nas, que va ri am da ad -
ver tên cia até a re vo ga ção da au to ri za ção.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
pre sen te Pro je to de Lei do Se na do, na for ma com que 
se nos apre sen ta.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te– Ger son Ca ma ta, Re -
la tor – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Arlin do Por to –
Hugo Na po leão – Mo re i ra Men des – Luiz Pon tes
– Lú cio Alcân ta ra – Pe dro Ubi ra ja ra – Car los Pa -
tro cí nio – Ro ber to Fre i re – (absten ção) – Edu ar do 
Si que i ra Cam pos – Álva ro Dias – Jo nas Pi nhe i ro
– José Fo ga ça – Ge ral do Cân di do.





O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

Of. nº. CE/26/2001

Bra sí lia, 14 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u -
nião re a li za da no dia de hoje, o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 82 de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor Ma gui to Vi le la que, “Re quer seja ins -
cri to o nome de Luís Alves de Lima e Sil va, o Du que
de Ca xi as, no Li vro dos He róis da Pá tria”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of. nº. CE/27/2001

Bra sí lia, 14 de agos to de 2001

Se nhor Pre vi den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u -
nião re a li za da no dia de hoje, o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 94 de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor Alva ro Dias que, “Insti tui o Dia Na ci -
o nal do Ci en tis ta So ci al e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of. nº. CE/28/2001

Bra sí lia, 14 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u -
nião re a li za da no dia de hoje, o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 105 de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor Gil vam Bor ges que, “Alte ra o pa rá -
gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9612, de 19 de fe ve re i -
ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio a aber tu ra do 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 n.ºs 82, 94 e 105, de 2001, apro va -
dos pela Co mis são de Edu ca ção, se jam apre ci a dos
pelo Ple ná rio, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos,
por 20 mi nu tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – 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 País
in te i ro sur pre en deu-se com a di vul ga ção, no fi nal da
se ma na pas sa da, por par te do IBGE – Insti tu to Bra si -
le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – dos no vos in di ca do -
res de cres ci men to do PIB da eco no mia na ci o nal no
ano cor ren te, re gis tran do-se uma acen tu a da de sa ce -
le ra ção do rit mo da ati vi da de eco nô mi ca. Algu mas
con tro vér si as à par te so bre a me to do lo gia das con tas 
na ci o na is por par te de ins ti tu i ções e mes mo de em -
pre sá ri os, é cer to que re cen te men te hou ve sen sí vel
que da na taxa de cres ci men to nes te se gun do tri mes -
tre de 2001. De acor do com os da dos da que le Insti tu -
to, foi re gis tra da uma ex pan são de ape nas 0,79% no
se gun do tri mes tre de 2001, com pa ra do com o mes -
mo pe río do de 2000, e de crés ci mo ou cres ci men to
ne ga ti vo de 0,99% em re la ção ao pri me i ro tri mes tre
do ano de 2001. Essas es ti ma ti vas con tra ri am ex pec -
ta ti vas que pre vi am para o se gun do tri mes tre des te
ano ex pan são do PIB de 3% ou mais. Já se pre vê em,
com base nes ses da dos no vos, es ti ma ti vas para 2001 
in fe ri o res a 2%.

As pro je ções re cen tes para os prin ci pa is pa râ -
me tros da eco no mia bra si le i ra para este exer cí cio e
que ser vi ram de base para fi xar me tas no re cen te
acor do acer ta do pe las au to ri da des mo ne tá ri as com o
FMI (cres ci men to es ti ma do en tre 2,7% a 2,8% ao
ano, po den do che gar a 3%) te rão de ser re vis tas, com 
cer te za. E o que é mais im por tan te, a de sa ce le ra ção
que as no vas es ti ma ti vas re gis tram de mons tra a se -
ve ra dose de ele va ção da taxa bá si ca de ju ros de
15,75% para 19% de mar ço para cá. Tal fato mo ti vou
de cla ra ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so de que ”deve ha ver uma sin to nia fina en tre a taxa
de ju ros e o cres ci men to“. A ele va ção da taxa de ju -
ros, como se sabe, se su per pôs a ou tros fa to res de
na tu re za re ces si va, com es pe ci al des ta que para a cri -
se ener gé ti ca.

Como pano de fun do para a mu dan ça da po lí ti ca 
eco nô mi ca a par tir de mar ço, des ta ca-se a vul ne ra bi -
li da de es tru tu ral de nos so se tor ex ter no – acir ra da
pela de sa ce le ra ção das eco no mi as cen tra is dos



Esta dos Uni dos e da Eu ro pa, pela es tag na ção da
eco no mia ja po ne sa e pe los efe i tos co la te ra is da cri se
ar gen ti na – além das pre o cu pa ções re la ci o na das ao
re cru des ci men to in fla ci o ná rio. O re ce io de ter mos
pro ble mas sé ri os no fe cha men to de nos sas con tas
ex ter nas (pre vi são de dé fi cits ele va dos nas tran sa -
ções cor ren tes) foi, na ver da de, o prin ci pal fa tor de ati -
va ção de me ca nis mos que ini bi ram o cres ci men to
nes te se gun do tri mes tre. Des ta co a ele va ção da taxa
de ju ros.

To dos sa be mos do im pac to de uma po lí ti ca re -
ces si va des sa na tu re za so bre a dí vi da pú bli ca e so bre 
nos sa con ta de ju ros no or ça men to fis cal. Ju ros al tos
ele vam o com pro me ti men to com a des pe sa da dí vi da
pú bli ca. Tais des pe sas for çam a pro du ção de su pe rá -
vits pri má ri os mais ele va dos – cal cu la dos se gun do a
me to do lo gia do FMI – para con ter a ex pan são des -
con tro la da do en di vi da men to pú bli co. O re sul ta do
prá ti co tem sido o cor te das des pe sas pri o ri tá ri as no
or ça men to fis cal, com a agra van te de que me nor
cres ci men to re duz a re ce i ta pú bli ca e for ça ma i o res
cor tes nos gas tos, já ex ces si va men te com pri mi dos.

Esse qua dro tem mar ca do nos sa ex pe riên cia de 
es ta bi li za ção mo ne tá ria do Pla no Real – com ex pres -
si vo su ces so na ob ten ção de ta xas ci vi li za das de in -
fla ção – com to dos os per cal ços e vi cis si tu des da ins -
ta bi li da de do mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal so bre
as eco no mi as emer gen tes, que tem con di ci o na do a
cons tru ção de fun da men tos mais só li dos para uma tra -
je tó ria de cres ci men to sus ten ta do des sas eco no mi as.

Estru tu ral men te é ne ces sá rio re co nhe cer que, a 
des pe i to do enor me es for ço da Equi pe Eco nô mi ca,
te mos tido pro ble mas re cor ren tes no fe cha men to do
nos so ba lan ço de pa ga men tos – ele va do dé fi cit em
tran sa ções cor ren tes a de pen der sem pre de ma ci ça
en tra da de ca pi ta is es tran ge i ros – e ca mi nha mos re -
la ti va men te pou co na es tru tu ra ção e or ga ni za ção de
um mer ca do de ca pi ta is do més ti co. So bre isso a nova
Lei das So ci e da des Anô ni mas pode con tri bu ir mu i to,
tor nan do-nos me nos de pen den tes da pou pan ça ex -
ter na.

Ain da re fe rin do-se às ques tões de na tu re za es -
tru tu ral, há mu i to que se ca mi nhar no me lhor or de na -
men to e con tro le dos flu xos de ca pi ta is no mer ca do fi -
nan ce i ro glo ba li za do que sub me te mu i tas ve zes eco -
no mi as emer gen tes, mes mo com bons fun da men tos
eco nô mi cos, a so bres sal tos e res tri ções que de ses ta -
bi li zam sua tra je tó ria de pros pe ri da de.

Aqui en tra, como não po de ria de i xar de ser, uma 
ten ta ti va de aná li se sin té ti ca do novo acor do com o
FMI, acer ta do pela Equi pe Eco nô mi ca há cer ca de 15 
dias, e de ba ti do, na se ma na pas sa da, com os Se na -

do res, em au diên cia pú bli ca, na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos des ta Casa, oca sião em que re ce be -
mos a vi si ta dos Mi nis tros Pe dro Ma lan e Mar tus Ta -
va res e do Pre si den te do Ban co Cen tral, Dr. Armí nio
Fra ga.

Com cla re za e se gu ran ça, fo mos in for ma dos,
pelo Lí der da ilus tre Re pre sen ta ção, Dr. Pe dro Ma -
lan, Mi nis tro da Fa zen da, de que o novo pe di do de
apo io ao FMI tem ca rá ter pre ven ti vo, um ver da de i ro
che que es pe ci al, na lin gua gem do Dr. Armí nio Fra -
ga, para ven cer um novo pe río do de tur bu lên cia na
eco no mia in ter na ci o nal, agra va da por al gu mas ca u -
sas in ter nas – a cri se ener gé ti ca, em par ti cu lar. Os
tre mo res do ex te ri or que nos al can çam são co nhe ci -
dos e já men ci o na dos: a re ces são qua se sin cro ni za -
da dos prin ci pa is dí na mos da eco no mia mun di al,
con for me afir ma mos an te ri or men te, com des ta que
para os Esta dos Uni dos e Eu ro pa, a es tag na ção ja -
po ne sa e a re du ção dos in ves ti men tos di re tos es tran -
ge i ros em nos sa eco no mia em 2001 e 2002, além da
gra ve cri se ar gen ti na.

O ilus tre Mi nis tro da Fa zen da des ta cou que o
pra zo re cor de das ne go ci a ções com o FMI, de duas
se ma nas, é in di ca ti vo do re co nhe ci men to pela co mu -
ni da de fi nan ce i ra in ter na ci o nal dos acer tos na con du -
ção da po lí ti ca eco nô mi ca e fi nan ce i ra nos úl ti mos
oito anos que, sem dú vi da al gu ma – re co nhe ça mos
—, con tri bu iu de ci si va men te para o al can ce e pre ser -
va ção de um am bi en te de es ta bi li da de dos pre ços; a
re to ma da, ain da que in ci pi en te, do cres ci men to da
eco no mia na ci o nal; o cum pri men to de to das as me tas 
acer ta das no úl ti mo acor do com o Fun do; a re cons -
tru ção e for ta le ci men to do sis te ma fi nan ce i ro na ci o -
nal; e o es for ço de con tro le da re la ção dí vi da pú bli ca
como por cen ta gem do PIB.

O acor do ain da em vi gor, que en vol veu um li mi te 
de cré di to de US$41,5 bi lhões, foi as si na do em no -
vem bro de 1998 e ter mi na em 1º de de zem bro des se
ano. Por con ta da que le en ten di men to, foi dis po ni bi li -
za do ao Bra sil, pelo FMI e BIS, cer ca de US$32 bi -
lhões, ten do o País efe ti va men te sa ca do US$22 bi lhões,
dos qua is já pa gou US$18,2 bi lhões. Os ju ros des sas
ope ra ções de cré di to fo ram da or dem de US$1,7 bi -
lhão e, sem dú vi da, foi um dos acor dos mais bem-su -
ce di dos, en vol ven do a par ti ci pa ção do FMI, des de
que eclo diu a cri se asiá ti ca em 1997. A me di da do seu 
su ces so está ex pres sa na evo lu ção fa vo rá vel do PIB
bra si le i ro, que evo lu iu 0,9%, em 1999, e al can çou
4,46%, em 2000.

Para con tras tar, re cor de mos ain da que os Ti -
gres Asiá ti cos, en tão em cri se, ti ve ram que su por tar



re ces sões eco nô mi cas que du ra ram dois anos ou
mais.

E o novo acor do? Será bem-su ce di do? Deve ser 
mo ti vo de con ten ta men to?

Co me ce mos pela úl ti ma per gun ta. Enten de mos, 
como a ma i o ria dos ana lis tas, que a vol ta ao FMI se
faz den tro de um qua dro de ins ta bi li da de das con di -
ções ex ter nas do mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal,
as so ci a da às nos sas fra gi li da des es tru tu ra is, con for -
me aná li se que já ex po mos, tan to de na tu re za do -
més ti ca quan to dos nos sos pro ble mas re la ci o na dos
com o ba lan ço de pa ga men tos.

O novo acor do com o FMI, evi den te men te, deve
ser con si de ra do ne ces sá rio como uma rede de pro te -
ção para a eco no mia bra si le i ra no biê nio 2001-2002.
O Fun do de ve rá co lo car à dis po si ção do Bra sil cer ca
de US$15 bi lhões, por um pe río do apro xi ma da men te
de 15 me ses – do pró xi mo mês de ou tu bro até de zem -
bro de 2002. Esses re cur sos de ve rão ser su fi ci en tes
para con tor nar a cri se de fi nan ci a men to no pe río do.
Mes mo eco no mis tas de opo si ção, como por exem plo
o Dr. Pa u lo No gue i ra Ba tis ta Jr., re co nhe cem (Fo lha
de S.Pa u lo de 9 de agos to) que o novo acor do, nas
cir cuns tân ci as atu a is, usan do suas pa la vras, ... ”não é 
de todo mal...“ e re co nhe ceu que este ”... foi al can ça -
do em pra zo sur pre en den te men te cur to“.

A su pe ra ção de nos sos pro ble mas pas sa pelo
con tro le e me lho ria de nos sos in di ca do res re la ti vos à
dí vi da pú bli ca e pelo equa ci o na men to de nos sas con -
tas ex ter nas a mé dio pra zo.

A dí vi da pú bli ca, so bre tu do a da União, é ele va -
da. Seu va lor con so li da do, em maio, al can çou R$620
bi lhões (52% do PIB). O Go ver no es ti mou que esse
in di ca dor de ve ria, nes te ano, es tar no pa ta mar de
46,5% do PIB e ago ra, em fun ção da for te des va lo ri -
za ção do real e da ele va ção dos ju ros, pre vê o Go ver -
no uma re la ção de 53,4% para de zem bro. Admi tiu in -
clu si ve o Go ver no, atra vés do Sr. Ama ury Bier, Se cre -
tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio da Fa zen da, em en tre -
vis ta ao jor nal Va lor, de 9 de agos to, que só por vol ta
de 2007 é que a re la ção dí vi da lí qui da/PIB de ve rá re -
tor nar ao pa ta mar de 46,5%. Por si só, não exis te
nada de ci en tí fi co nes ses in di ca do res, mas de ve mos
re cor dar que o úl ti mo acor do com o FMI pre via que
esse in di ca dor de ve ria fi car es ta bi li za do ou já apre -
sen tar uma tra je tó ria de cli nan te em 2001. Essa meta
está ago ra sen do trans fe ri da para 2007, con di ci o na -
da a um sem nú me ro de ajus tes, vi san do ele var a re -
ce i ta e re du zir a des pe sa pú bli ca nos pró xi mos anos.
O Go ver no deve re co nhe cer que o cres ci men to da dí -
vi da pú bli ca bra si le i ra tem que ser con tro la do com

ma i or de ter mi na ção, o que de pen de rá não ape nas da 
con ti nu i da de da po lí ti ca de au to ri da de fis cal, mas
tam bém da ado ção de uma po lí ti ca mo ne tá ria me nos
con ser va do ra, que re du za mais ace le ra da men te o ní -
vel da taxa de ju ros, hoje vi gen te.

No front ex ter no, as con di ções da eco no mia
bra si le i ra ins pi ram aten ção es pe ci al. Nos so sal do
(ne ga ti vo) nas tran sa ções cor ren tes não po de rá ser
to tal men te fi nan ci a do com in ves ti men tos es tran ge i -
ros di re tos nes se e, apa ren te men te, tam bém no pró -
xi mo ano. Para ven cer esse es tran gu la men to, mais do 
que nun ca, pre ci sa mos de um au men to sig ni fi ca ti vo
de nos sas ex por ta ções. Ou seja, nos sas con tas ex -
ter nas só ga nha rão al gu ma res pe i ta bi li da de se nos so 
se tor pro du ti vo al can çar, de modo sus ten ta do, a ca -
pa ci da de de pro du zir di vi sas por meio das ex por ta -
ções de bens e ser vi ços. 

Esta mos às vés pe ras da pos se de um novo Mi -
nis tro do De sen vol vi men to e as es pe ran ças se re no -
vam. O Emba i xa dor Sér gio Ama ral, que subs ti tu i rá o
Mi nis tro Alci des Tá pi as, que aliás pres tou re le van tes
ser vi ços ao País, pa re ce es tar bas tan te cons ci en te
dos pro ble mas por que pas sa o se tor ex por ta dor.
Espe ra mos que S Exª con si ga mo bi li zar os me i os
para pro mo ver, en fim, a es tru tu ra ção de uma po lí ti ca
in dus tri al e de co mér cio ex te ri or re que ri da para a ele -
va ção da com pe ti ti vi da de das nos sas em pre sas no
mer ca do glo ba li za do, o que cer ta men te exi gi rá a de -
so ne ra ção fis cal e o aces so a fi nan ci a men tos mais
ba ra tos, tão re cla ma dos pe los ex por ta do res.

Assim, Srªs e Srs. Se na do res, en con tra mo-nos
em um mo men to de ci si vo na con du ção da po lí ti ca
eco nô mi ca de nos so País, pró xi mo ao ca len dá rio ele i -
to ral de 2002 que, com cer te za, es ti mu la rá o de ba te
em tor no das gran des ques tões re la ci o na das com o
nos so cres ci men to e as nos sas re la ções com a co mu -
ni da de in ter na ci o nal.

É ne ces sá rio que esse de ba te te nha, como
pano de fun do, de ter mi na dos as pec tos da re a li da de
bra si le i ra que não po de mos de i xar de con si de rar e
que enu me ra mos a se guir:

Pri me i ra men te, o de que so mos um País em
cres cen te pro ces so de in te gra ção com a eco no mia
mun di al, con di ci o na do às suas os ci la ções e com
com pro mis sos fir ma dos com a Co mu ni da de das Na -
ções e com a Co mu ni da de Fi nan ce i ra Inter na ci o nal;

Em se gun do lu gar, a aus te ri da de mo ne tá ria e
fis cal é con di ção ab so lu ta men te ne ces sá ria para as -
se gu rar mos a es ta bi li da de da mo e da e, por tan to, os
ba i xos ín di ces de in fla ção.



O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Per -
mi te V. Exª um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Com mu i to pra zer, Se na dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Con -
si de ro que o tema que V. Exª se ocu pa nes ta tar de é
re al men te da ma i or atu a li da de e da ma i or im por tân -
cia. E tal vez por isso mes mo, por que tra ta-se de uma
aná li se con jun tu ral, em que V. Exª co lo ca não ape -
nas as va ri a ções do PIB e o re cen te prog nós ti co dos
me i os ofi ci a is do Mi nis tro Pe dro Ma lan, de que o an ti -
go oti mis mo em re la ção à taxa de cres ci men to que
nós te ría mos este ano foi re ba i xa da, eu gos ta ria de
di zer que o que nós exa mi na mos – diz Jo seph
Schum pe ter – não é a re a li da de mas, sim, os con ce i -
tos que são men su ra dos e mu i tas ve zes – diz ele – os
eco no mis tas re ce bem es ses da dos dos con ta bi lis tas
que au xi li am a ta re fa do eco no mis ta, ta re fa essa que
de ve ria ser, de acor do com ele, não ape nas a de exa -
mi nar o con te ú do epis te mo ló gi co dos da dos, mas a
ma ne i ra pela qual es ses da dos são cap ta dos. A aná li -
se do PIB, pa re ce-me, deve ser pre ce di da de uma po -
si ção crí ti ca em re la ção à essa pró pria gran de za, no
to tal de bens e ser vi ços pro du zi dos em uma eco no -
mia na ci o nal, em dado pe río do de tem po. Per ce be -
mos ha ver uma vi são um tan to sim plis ta a res pe i to do
PIB e suas va ri a ções. Os nos sos 2,7% de cres ci men -
to do PIB, de acor do com esse novo cál cu lo e com
essa nova pre vi são, será re al men te pí fio em re la ção
aos 17% que o Ja pão já cres ceu em de ter mi na do mo -
men to de sua exis tên cia, por vol ta de 1968, 1969 e
1970. Mas será um cres ci men to em re la ção ao que os 
Esta dos Uni dos con se gui ram cres cer, du ran te vá ri as
dé ca das, que se apro xi ma do no eco no mi cal
growth, o cres ci men to eco nô mi co zero. É uma pos tu -
ra de al guns eco no mis tas, que afir mam que o ide al,
para per ma ne cer o ca pi ta lis mo com a sua es tru tu ra
atu al, se ria não cres cer nada, zero eco no mi cal
growth ou no eco no mi cal growth. Ago ra, há algo
que eu gos ta ria tam bém, nes sa arte da con tro vér sia
que cons ti tui a eco no mia po lí ti ca e a eco no mia ou the 
eco no mics, como os ne o li be ra is ape li dam: te mos um 
ví cio no Bra sil que vem ain da do tem po da Co lô nia, do 
pen sa men to co lo ni al, do pen sa men to do mi na do, do
pen sa men to de um país que, des de o prin cí pio, foi ex -
plo ra do pe las re la ções in ter na ci o na is com Por tu gal,
Ingla ter ra e ou tros. Tal vez, por isso mes mo, te nha mos 
fi ca do com esse de fe i to em nos so apa ra to con ce i tu al.
Qu an do o Bra sil foi des co ber to, e du ran te mais de
250 anos, era na tu ral que nos fos se en si na do que de -
ve ría mos pro cu rar ter na que la oca sião su pe rá vit na
ba lan ça co mer ci al, ou seja, nós de ve ría mos ex por tar

ao má xi mo as nos sas ri que zas. Se ex por tás se mos ao 
má xi mo, ob ten do o má xi mo sal do na ba lan ça co mer -
ci al, en tão es ta ría mos al can çan do gran de êxi to. Ma u -
ri ce Dob, um dos ma i o res his to ri a do res in gle ses do
sé cu lo XIX afir ma que ”de ve ría mos mu dar o nome“.
Mu dar de nome até está mu i to em moda nes te fi nal do 
atu al Go ver no. Qu an do não se pode con ser tar a Su -
dam ou a Su de ne, muda-se o nome. Nes se sen ti do,
Ma u ri ce Dob jul ga va que de ve ría mos con si de rar que
o nos so ob je ti vo de ve ria ser au men tar o su pe rá vit de
im por ta ções – o que hoje em dia de no mi na-se dé fi cit
co mer ci al. Su pe rá vit de im por ta ções foi o que a Ingla -
ter ra fez quan do do mi nou o mun do; é isto que os
Esta dos Uni dos fa zem des de 1973. Sen do as sim, de -
ve ría mos pro cu rar aqui lo que, de uma ma ne i ra dis tor -
ci da, o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so ob te ve
du ran te o pe río do em que o Sr. Gus ta vo Fran co ocu pou
a Pre si dên cia do Ban co Cen tral. A ab sur da so bre va -
lo ri za ção do real per mi tiu que ti vés se mos um su pe rá -
vit de im por ta ções. Na que la oca sião, fa zia par te da ló -
gi ca do Real a so bre va lo ri za ção da nos sa mo e da:
cer ca de cin qüen ta cen ta vos de real equi va le ria a um
dó lar, um real se ria tro ca do en tão por dois dó la res.
Assim im por ta ría mos bas tan te para acha tar a in fla -
ção in ter na. Os pre ços se ri am acha ta dos com es sas
im por ta ções fan tás ti cas. Obvi a men te, se o Bra sil con -
se guis se se apro pri ar de ri que za lí qui da do ex te ri or
ma ni fes ta da nes se su pe rá vit das im por ta ções –
como diz Ma u ri ce Dob – es ta ría mos en ri que cen -
do-nos nas re la ções in ter na ci o na is. Obvi a men te es -
sas im por ta ções se sus ten tam pro vo can do uma dí vi -
da ex ter na cres cen te. O Bra sil se en di vi dou, para que
o Pla no Real apa ren te men te des se cer to, des tru in do
nos sas in dús tri as de sa pa to, de te ci dos, de lou ças,
des tru in do nos so par que in dus tri al, acha tan do os
pre ços e, as sim, ten do êxi to so bre o fe ti che in fla ci o -
ná rio, so bre a taxa de in fla ção. Pa re ce-me que o pro -
ces so de acha tar a in fla ção, com au men to da dí vi da
ex ter na e dé fi cit na ba lan ça de pa ga men to – e foi isso
que fi ze mos –, pre ci sa ser in ver ti do, por que não po -
de mos con ti nu ar to man do di nhe i ro em pres ta do e au -
men tan do a dí vi da ex ter na – que já che gou ao teto –,
man ten do o real es tá vel por in ter mé dio des sa en -
chen te de im por ta ções a pre ços sub si di a dos pela
taxa de câm bio so bre va lo ri za da. (A Pre si dên cia faz
soar a cam pa i nha.) Pa ra be ni zo V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
des cul pas ao Se na dor La u ro Cam pos para in ter rom -
pê-lo, por que o seu apar te já dura dez mi nu tos, e o
tem po do ora dor já ul tra pas sou em quin ze mi nu tos.



O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT– DF) – Agra -
de ço mu i to a to le rân cia e peço des cul pas por ter-me
dis tra í do. Já en cer rei o meu apar te.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Se na dor La u ro Cam pos, agra de ço as ma ni fes ta -
ções e o apar te de V. Exª, que sem pre mi nis tra para
nós, nes te ple ná rio, uma ver da de i ra aula.

Re por to-me à úl ti ma fase do seu apar te de que,
se pu dés se mos vol tar no tem po, cer ta men te não re -
pe ti ría mos aque la fase de câm bio so bre va lo ri za do,
que es ta be le ceu pre ços mu i to ba i xos para as im por -
ta ções bra si le i ras, ali cer ça do por uma taxa de ju ros
ex tre ma men te ele va da, que, em mo men tos de cri se
do mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal, al can çou ní ve is
es tra tos fé ri cos – atin giu 42% na cri se rus sa. Essa é
uma das ca u sas da nos sa gran de dí vi da pú bli ca, com
to dos os im pac tos e efe i tos so bre o or ça men to fis cal.

Agra de ço-lhe e in cor po ro ao meu pro nun ci a -
men to a aula de eco no mia que V. Exª, pro fes sor da
Uni ver si da de de Bra sí lia, aca ba de dar-nos.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Per mi -
te-me V.Exª um apar te? 

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Ouço V. Exª com pra zer. 

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor Ri car do San tos, pa ra be ni zo-o por tra zer a este
ple ná rio um tema que con si de ro mu i to im por tan te.
Tra ta-se de uma ten ta ti va de ana li sar este mo men to
da eco no mia bra si le i ra, la ti no-ame ri ca na e mun di al.
Esses fa tos es tão mu i to in ter li ga dos. Hou ve na se ma -
na pas sa da um bom de ba te na CAE e que é ci ta do
por V. Exª. Ouvi mu i tas in ter pre ta ções – e até fan ta si -
as – so bre essa dis cus são. Aci ma de tudo, isso con tri -
bu iu para ini ci ar mos um pro ces so de apro fun da men to 
dos pro ble mas que es ta mos vi ven do. Re ce be mos os
da dos do IBGE, que são dra má ti cos – não há como
co lo cá-los nou tro pa ta mar. O Go ver no pre ci sa re a gir.
Esta se ma na é mu i to im por tan te e de ci si va. O Go ver -
no não pode es pe rar o País en trar em pro ces so re -
ces si vo cla ro e aber to. De ve mos re a gir. Vai-se re a li zar 
um re u nião do Co pom ama nhã e quar ta-fe i ra. Sin ce -
ra men te, de cla ro a mi nha ex pec ta ti va de que a po lí ti -
ca mo ne tá ria so fra uma mo di fi ca ção. A taxa bá si ca
ele vou-se de 15 para 19%. Evi den te men te, não é só
esse fa tor. Te mos vá ri os ou tros fa to res, tais como a
cri se ener gé ti ca, a cri se da Argen ti na, a di mi nu i ção
da ati vi da de eco nô mi ca no mun do. Há vá ri os fa to res
in flu en ci an do, mas acre di to que essa si na li za ção é
im por tan te. Ela não será uma me di da ir res pon sá vel,
no meu modo de pen sar. Par ti cu lar men te, de fen do
uma di mi nu i ção, mes mo que seja pon tu al, da taxa bá -

si ca de ju ros. Hoje, al guns ana lis tas – e V. Exª deve ter 
lido a res pe i to – es tão de fen den do o viés de ba i xa.
Acre di to que al gu ma si na li za ção o Go ver no pre ci sa
dar, para que a eco no mia bra si le i ra não en tre em um
pro ces so que ve nha agra var nos sa si tu a ção so ci al,
de em pre go, dos im pos tos e fis cal. Ro da re mos nes se
cír cu lo vi ci o so e che ga re mos à ques tão fis cal e não
ha ve rá su pe rá vit pri má rio que dê con ta des sa si tu a -
ção. Sa ú do V. Exª, pois acre di to que este de ba te seja
im por tan te; o Se na do está en tran do len ta men te nele.
Te mos que dar essa con tri bu i ção, no sen ti do de tra zer 
esse de ba te, por que ele é es sen ci al em re la ção ao
que vai acon te cer no ano de 2001 e nos pró xi mos
anos no Bra sil. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Agra de ço-lhe o apar te. V. Exª. está com toda ra zão.
Hou ve uma su per po si ção de fa to res re ces si vos (ele -
va ção da taxa de ju ros, cri se ener gé ti ca e di mi nu i ção
de ex por ta ção dos pa í ses cen tra is) que fi ze ram com
que hou ves se uma re du ção acen tu a da das nos sas
ex pec ta ti vas de cres ci men to este ano. 

Qu e ro lem brar ao Se na dor La u ro Cam pos que a 
pre vi são de cres ci men to da eco no mia, hoje, não é
mais de 2,7% e, sim, in fe ri or a 2% – 1,5% ou 1,7%,
em fun ção das no vas ex pec ta ti vas. Assim, a re du ção
e pelo me nos a in di ca ção de um viés de ba i xo, como
dis se o Se na dor Pa u lo Har tung, na pró xi ma quar -
ta-fe i ra, na re u nião do Co pom, é de fun da men tal im -
por tân cia para que o País pos sa res pi rar.

Por úl ti mo, além das ques tões de cres ci men to,
um pon to fun da men tal dos de ba tes que de ve rão pre -
va le cer no pe río do que vai do se gun do se mes tre de
2001 ao fi nal do ano de 2002, de acor do com o ca len -
dá rio ele i to ral, é a ado ção de um novo pa drão de de -
sen vol vi men to, es sen ci al para que se in cor po rem
con ti gen tes ex clu í dos do pro gres so, con di ção fun da -
men tal para a con so li da ção de mo crá ti ca. Além dis so,
o Esta do tem um pa pel de ex tre ma re le vân cia como
re gu la dor, ori en ta dor e for mu la dor das po lí ti cas pú bli -
cas para um País mais jus to.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos, o Sr. Edi son Lo bão, Pre si den te em exer -
cí cio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ge ral do Melo, por 20 mi nu tos.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -



dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re ce io
ini ci ar mi nhas pa la vras pe din do, des de logo, a com -
pla cên cia da Mesa, pois dois te mas me tra zem à tri -
bu na no dia de hoje. O pri me i ro de les diz res pe i to à
apre ci a ção em tor no de um fato con cre to, uma ques -
tão a res pe i to da qual even tu al men te te nho dis cor ri do 
des ta tri bu na, re la ci o na da ao tra ta men to dis pen sa do
atu al men te a pre ca tó ri os que en vol vem, como sem -
pre, a obri ga ção de pa gar, por par te do Go ver no bra -
si le i ro.

Está pres tes a ser de ci di da pelo Tri bu nal Su -
pe ri or do Tra ba lho uma ques tão de in te res se dos
pro fes so res da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de 
do Nor te. Ten do sido es go ta dos os re cur sos em to -
das as ins tân ci as so bre um di re i to que pos tu la ram
ad mi nis tra ti va men te, e de po is ju di ci al men te, che -
gou-se ao fi nal com uma de ci são fa vo rá vel aos pro -
fes so res. Essa de ci são en se jou a ex pe di ção de um
pre ca tó rio a fim de que o Go ver no Fe de ral pa gas se
o que a Jus ti ça re co nhe ceu como de vi do aos pro -
fes so res do Rio Gran de do Nor te. Ama nhã vai ser
jul ga do o re ce bi men to ou não de uma ação res ci só -
ria, com efe i to sus pen si vo, por meio da qual o Esta do 
bra si le i ro pro cu ra sus tar a exe cu ção de uma de ci são ju -
di ci al tran si ta da em jul ga do.

Em pri me i ro lu gar, de se jo ex pres sar com cla re -
za mi nha so li da ri e da de aos pro fes so res, por que per -
cor re ram, na dis cus são do seu di re i to, os ca mi nhos
ins ti tu ci o na is. Não op ta ram por iti ne rá ri os atí pi cos,
he te ro do xos; per cor re ram os ca mi nhos ins ti tu ci o na is.
E a ins ti tu i ção bra si le i ra en car re ga da de di ri mir as
ques tões e con tro vér si as de di re i to, que é a Jus ti ça,
re co nhe ceu o di re i to que es ta va sen do pos tu la do.

O que me traz à tri bu na não é ape nas o de se jo
de ex pres sar essa so li da ri e da de, mas tam bém o re -
gis tro de uma es tra nhe za que te nho em re la ção ao
fato de que, na prá ti ca pro ces su al bra si le i ra, a ação
res ci só ria de i xou de ter a sua ca rac te rís ti ca fun da -
men tal, que é a pro po si tu ra de uma nova ação por
meio da qual se pro cu ra pro var que, na ação an te ri or,
hou ve fa tos não apre ci a dos ou não co nhe ci dos de vi -
da men te que le va ram a Jus ti ça a to mar de ci sões
equi vo ca das, por tan to, fa tos no vos, como se ria, por
exem plo, a re ve la ção de que o juiz de ci diu sob pres -
são, sob co a ção, sob ame a ça, e que a sua sen ten ça,
por tan to, te ria sido di fe ren te se isso não ti ves se ocor -
ri do. Isso, sim, é que en se ja ria a pro po si tu ra de uma
ação res ci só ria. Mas es ta mos, no Bra sil, trans for man -
do a ação res ci só ria numa ver da de i ra nova ins tân cia
re cur sal. Esgo ta-se o pro ces so, a de ci são fi nal da
Jus ti ça é pro fe ri da, emi te-se o pre ca tó rio, que nada
mais é que um do cu men to por meio do qual a Jus ti ça

co mu ni ca ao Po der Pú bli co que ele foi con de na do em
úl ti ma ins tân cia e que deve cum prir a con de na ção.
Mas o Po der Pú bli co, sis te ma ti ca men te, in de pen den -
te do con te ú do da ação, re cor re à ação res ci só ria
como for ma de pro te lar o cum pri men to da obri ga ção
que a Jus ti ça lhe está im pon do.

Nós, do Con gres so Na ci o nal, al te ra mos a Cons -
ti tu i ção Fe de ral para dar ao Esta do um di re i to que o
ci da dão não tem, que é o de pa gar pre ca tó ri os em
dez anos. Uma vez con de na do, o ci da dão terá que
pa gar ime di a ta men te aqui lo que deve ao Po der Pú bli -
co. Ne nhum ci da dão pode ale gar que não paga por -
que aque la obri ga ção não está no seu or ça men to ou
por que não pode, por que não dis põe de re cur sos. Ele
tem que pa gar. Qu an do se tra ta do Esta do, ou seja,
para que o Esta do pa gue ao ci da dão, nós, Con gres so 
Na ci o nal, de mos a ele o di re i to de pa gar em dez anos
aos ci da dãos aqui lo que re co nhe ci da men te deve.
Como se não bas tas se isso, ins ti tu iu-se ago ra a ação
res ci só ria com efe i to sus pen si vo. Ação res ci só ria, por 
de fi ni ção, é uma ou tra ação; não é um re cur so den tro
da ação tran si ta da em jul ga do. E um dos fun da men -
tos, uma das jus ti fi ca ti vas, uma das con di ções para
que uma ação res ci só ria seja ace i ta é que haja algo
novo a ser dis cu ti do no li tí gio a que se re fe re. E as
ações res ci só ri as es tão sen do sis te ma ti ca men te
apre sen ta das para dis cu tir o que já está dis cu ti do e
para pe dir à Jus ti ça que jul gue de novo o que ela já
jul gou.

Por tudo isso en ten do que o pa ga men to das
obri ga ções do Esta do bra si le i ro pre ci sa ser equi li bra -
do como o di re i to que têm os ci da dãos de pa gar as
suas obri ga ções ao Esta do bra si le i ro. É por esse mo -
ti vo que abro o meu pro nun ci a men to com este re gis -
tro, ex pres san do não ape nas mi nha so li da ri e da de
aos pro fes so res, ma ni fes tan do não ape nas a mi nha
es pe ran ça de que a Jus ti ça en con tre os ca mi nhos
para ga ran tir o di re i to que já lhes re co nhe ceu, mas
como uma for ma tam bém de con sig nar a mi nha in -
con for mi da de com a ma ne i ra como, com a cum pli ci -
da de do Con gres so Na ci o nal, está-se tra tan do hoje a
ques tão das obri ga ções fi nan ce i ras do Esta do bra si -
le i ro para com os ci da dãos.

O se gun do as sun to que me traz à tri bu na é fru to
dos le van ta men tos que fiz no pe río do de re ces so,
per cor ren do as vá ri as re giões do meu Esta do. Tra -
ta-se de um as sun to ve lho, can sa do por si mes mo e
can sa ti vo, um as sun to que, aos ou vi dos e à sen si bi li -
da de dos bra si le i ros de ou tras re giões, é en fa do nho e
apa ren te men te exa u ri do: a seca no Nor des te.

Para dis cor rer so bre esse tema, já ocu pei esta
tri bu na mu i tas ve zes. Entre tan to, es ti ve no Rio Gran -



de do Nor te du ran te o mês de ju lho, acom pa nhan do a
si tu a ção que o Esta do atra ves sa e ve ri fi quei, com pro -
fun da pre o cu pa ção, a ma ne i ra como a ques tão está
sen do tra ta da nes te ano.

Par ti ci pei, na que le Esta do, de três en con tros a
que es ta vam pre sen tes não ape nas re pre sen tan tes
de ins ti tu i ções en vol vi das com o tra ba lho téc ni co re la -
ci o na do à agri cul tu ra e à pe cuá ria do Esta do, mas
tam bém e so bre tu do de sin di ca tos de tra ba lha do res
ru ra is, de or ga ni za ções da so ci e da de, da Igre ja Ca tó -
li ca, es tu di o sos, pen sa do res. To dos dis cu ti ram o as -
sun to de ma ne i ra se re na, ob je ti va, pre ten den do che -
gar a pro po si ções que, afi nal, fo ram es cri tas e con -
subs tan ci a das num do cu men to cha ma do Car ta de
San ta na. O do cu men to re ce beu esse nome por ter
sido as si na do no mo men to em que, na ci da de de Ca i -
có, onde se re a li za va o úl ti mo des ses en con tros, tam -
bém se ce le bra va uma das mais tra di ci o na is fes tas da 
re gião, a fes ta da pa dro e i ra do Mu ni cí pio, Nos sa Se -
nho ra San ta na. 

Essa car ta co me ça com um tex to bas tan te bre -
ve, que me per mi to ler, pois é pre su mi vel men te en ca -
mi nha da ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca. Ten do
par ti ci pa do do en con tro, fui con vo ca do pe los seus in -
te gran tes a cum prir um de ver que te nho como Se na -
dor da Re pú bli ca, re pre sen tan te do Rio Gran de do
Nor te nes ta Casa. Eles me di zi am, com toda a ra zão,
que, se a so ci e da de de se ja va ex pres sar cla ra men te
uma po si ção e se ali es ta va pre sen te um Se na dor,
este Se na dor ti nha o de ver de trans for mar-se no por -
ta-voz da so ci e da de, trans mi tin do aque la men sa gem
ao País e às au to ri da des res pon sá ve is pe las ques -
tões tra ta das. 

O do cu men to, da ta do de 25 de ju lho de 2001,
con tém esta men sa gem ao Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca:

Os pro du to res ru ra is, as en ti da des de
clas ses tra ba lha do ras e pa tro na is, a Igre ja,
ór gãos pú bli cos e pri va dos, e o Fó rum de
Se cre tá ri os da Agri cul tu ra do Nor des te,
após am plo de ba te com a so ci e da de ci vil or -
ga ni za da, atra vés da re a li za ção de fó runs
pú bli cos e se mi ná ri os, re u ni dos, por úl ti mo,
na ci da de de Ca i có, Rio Gran de do Nor te,
lo ca li za da ge o gra fi ca men te en tre os cin co
ma i o res nú cle os de de ser ti fi ca ção do Bra sil, 
re fe ren dam e de fen dem a ime di a ta im plan -
ta ção das re co men da ções con ti das no do -
cu men to in ti tu la do ”Car ta de San ta na,
Ações Sus ten tá ve is de Con vi vên cia com a
Esti a gem no Semi-ári do“.

As ações e me di das, de ca rá ter me ra -
men te emer gen ci al e com pen sa tó rio, não
ca bem mais a uma re gião que, des de 1707,
lida com esse fe nô me no cli má ti co, sem que
as au to ri da des na ci o na is as su mam nos sa
re a li da de e im ple men tem uma po lí ti ca pú bli -
ca es tru tu ra do ra e per ma nen te que tor ne o
semi-ári do nor des ti no viá vel e sus ten tá vel,
tan to quan to ou tras re giões de cli ma ári do
es pa lha das pelo glo bo ter res tre.

Na cer te za de que o Go ver no de Vos -
sa Exce lên cia não de se ja, em ple no ter ce i ro 
mi lê nio, fa zer par te da tris te li te ra tu ra re gis -
tra da des de o iní cio do sé cu lo XVIII, de des -
ca so e ir res pon sa bi li da de, que le va ram mi -
lha res de nor des ti nos ao so fri men to da fome 
e da sede, en ca mi nha mos-lhe as pro pos tas
con ti das na Car ta de San ta na, le gi ti ma das e 
ra ti fi ca das no se mi ná rio de ”Ações Sus ten -
tá ve is de Con vi vên cia com a Esti a gem no
Semi-ári do“.

Este do cu men to ter mi na por pro por duas li -
nhas de con du ta. A pri me i ra re fe re-se a ações
emer gen ci a is para li dar com a si tu a ção, que já está
cri a da. Hoje es ta mos vi ven do um ano de di fi cul da -
des com a seca, que de vas ta pra ti ca men te todo o
semi-ári do e trans bor da com seus efe i tos para as
áre as úmi das mais pró xi mas do li to ral, em toda a
re gião.

Pro põe-se, con cre ta men te, um pro gra ma de
ações ime di a tas de en fren ta men to das con se qüên -
ci as da es ti a gem, ao lado do que eles cha mam de ati -
vi da des es tru tu ran tes no seg men to de re cur sos hí dri -
cos ca pa zes de man ter e/ou ab sor ver mão-de-obra,
ati vi da des eco nô mi cas ca pa zes de man ter as fa mí li -
as nas suas uni da des pro du ti vas, ati vi da des de in -
fra-es tru tu ra so ci o e co nô mi ca de na tu re za pú bli ca
e/ou pri va da ca pa zes de man ter e/ou ab sor ver
mão-de-obra, pro du ção de ma te ri a is para obras co -
mu ni tá ri as, ações es tra té gi cas na área de edu ca ção
e qua li fi ca ção pro fis si o nal para con vi vên cia com o
am bi en te semi-ári do, es ta be le ci men to de me di das
cre di tí ci as para dar su por te às ati vi da des de in ves ti -
men to e cus te io das pro pri e da des ru ra is. Tra ta-se de
uma lis ta dos prin ci pa is te mas dis cu ti dos nos se mi -
ná ri os.

As re u niões ini ci a ram-se na ci da de de Pa re lhas. 
Uma se ma na de po is, um novo en con tro deu-se na ci -
da de de São João do Sa bu gi. O ter ce i ro en con tro
ocor reu na ci da de de Ca i có, onde foi as si na da essa
Car ta de San ta na.



Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em re la -
ção ao que está sen do fe i to para li dar com a si tu a ção
de emer gên cia, gos ta ria imen sa men te que esta Casa 
com pre en des se a na tu re za des se pro ble ma. O Nor -
des te não é uma re gião de ca la mi da de pú bli ca. Se o
Nor des te fos se um país, se ria um gran de país, com
qua se 50 mi lhões de ha bi tan tes. O Nor des te tam bém
não é um peso nas cos tas do Bra sil. 

Para não me alon gar so bre o as sun to, da rei uma 
úni ca in for ma ção so bre a con tri bu i ção do meu Esta do 
ao nos so País. Hoje, o Rio Gran de do Nor te é o se -
gun do pro du tor de pe tró leo do Bra sil, con tri bu in do
para o abas te ci men to na ci o nal com 110mil bar ris/dia.
Tra ta-se de pe tró leo de ex cep ci o nal qua li da de, do
qual se está ex tra in do, por exem plo, um tipo de óleo
di e sel de tal qua li da de que seg men tos im por tan tes
con su mi do res des se pro du to pre fe ri ri am pa gar um
so bre pre ço para ob te rem o óleo di e sel do Rio Gran de 
do Nor te, pelo sim ples fato de que a sua alta qua li da -
de re du zi ria o des gas te das suas fro tas, dos seus mo -
to res e equi pa men tos aci o na dos a óleo di e sel.

Cada bar ril de pe tró leo pro du zi do, em ter ra e no
mar, tem um cus to mé dio de US$5. Isso sig ni fi ca que
o gas to para pro du zir 110 mil bar ris é de US$550 mil
por dia. Mas, 110 mil bar ris de pe tró leo, a um pre ço
mé dio que os ci lou ao re dor de US$25 dó la res nos úl ti -
mos 12 me ses, sig ni fi cam US$2,75 mi lhões diá ri os.

Se o Rio Gran de do Nor te subs ti tui a im por ta ção 
de 110 mil bar ris de pe tró leo, que cus ta ri am US$2,75
mi lhões, a um cus to de US$550 mil, o meu Esta do
está con tri bu in do com o País, ape nas com o pe tró leo
que pro duz, com o equi va len te a US$2,2 mi lhões/dia.

Por tan to, não se tra ta aqui do dis cur so de um
povo men di go pe din do a ca ri da de do País, do mes mo 
modo que não se tra ta de al guém que es te ja de fen -
den do que o País tor ne viá vel uma re gião in viá vel.

O nos so Esta do tem hoje uma ati vi da de ru ral
flo res cen te, com tec no lo gia de pon ta em ir ri ga ção,
um po ten ci al ex tra or di ná rio. Para que os se nho res te -
nham idéia da im por tân cia des se po ten ci al, eu nar ra -
rei a esta Casa o que ouvi, anos atrás, de um pro fes -
sor de Pi ra ci ca ba cha ma do Jú lio Se a bra – au tor de
um li vro clás si co so bre uva cha ma do A Uva no Bra sil
–, quan do ele me per gun tou se eu sa bia por que, no
mun do in te i ro, se come pas sa no Na tal, e eu res pon di
que não sa bia. Ele me ex pli cou que a pas sa nada
mais é do que uva de mesa seca; e o há bi to de con su -
mir uva de mesa seca, no Na tal, deve-se ao fato de
que não exis te, no mun do, uva de mesa fres ca na que -
le pe río do do ano. E con clu iu: quan do vo cês, no Nor -
des te, fo rem pro du to res de uva de mesa, vão co lher

essa fru ta pre ci sa men te no Na tal, quan do o mun do
não tem ne nhu ma para con su mir.

Sr. Pre si den te, vejo que o meu tem po está es go -
ta do e, por isso, re no vo o meu ape lo à con des cen dên -
cia de V. Exª.

Nes sa re gião, exis te um gran de ter ri tó rio com
ca rac te rís ti cas fi si o grá fi cas semi-ári das, onde o tipo
de agri cul tu ra que se faz é a de se que i ro, e não a de
ir ri ga ção, so bre um solo cuja es pes su ra mé dia é de
25 cen tí me tros. Esse solo, que não exis te nas ter ras
al tas, por que a ero são já des co briu o cris ta li no, que
está em ba i xo, se re ú ne nos ba i xi os, onde al gum tipo
de agri cul tu ra pode ser pra ti ca do.

O pe que no pro pri e tá rio e o pe que no agri cul tor
sem ter ra im plan tam a sua agri cul tu ra em con di ções
lo té ri cas, por que plan tam a se men te em um dia, es -
pe ran do que cho va no ou tro, e vai cho ver um mês de -
po is, ou, quan do a plan ti nha já che gou a um pon to
que gos ta ria que não ti ves se chu va por uma se ma na,
cho ve nes sa se ma na. Esse é um pro du tor que vive no 
li mi te da so bre vi vên cia, por quan to a sua ati vi da de
tem um ní vel de pro du ti vi da de ba i xa e um com po nen -
te de ris co ex tre ma men te ele va do. Uma os ci la ção,
mes mo pe que na, na pre ci pi ta ção plu vi al é su fi ci en te
para di zi mar a sua cul tu ra. Sem ne nhum tipo de ca pi -
ta li za ção, essa pes soa, que vê es ti o la da toda a sua
pos si bi li da de de au fe rir al gu ma ren da na que le ano,
sabe que por um ano de pen de rá de que al gu ma co i sa 
acon te ça para pro ver a sua so bre vi vên cia. 

Aqui, eu re cor ro a um ar gu men to re i te ra da -
men te usa do nes te ple ná rio, por exem plo, pelo nos -
so emi nen te co le ga Se na dor Edu ar do Su plicy, quan do
S. Exª de fen de a tese de que este País pre ci sa as -
se gu rar ao ci da dão, ao bra si le i ro que não te nha
uma ren da mí ni ma para so bre vi ver, que lhe seja ga -
ran ti da uma ren da mí ni ma. Esses são bra si le i ros
cuja pers pec ti va de pe que na ren da se dis sol veu na
re a li da de de uma seca. Tal vez não haja bra si le i ro
mais na tu ral do que esse como can di da to a um pro -
gra ma de ga ran tia de ren da mí ni ma.

Infe liz men te, no Nor des te, os pro gra mas de ga -
ran tia de ren da mí ni ma têm no mes as sim: Fren te de
Ser vi ço, Fren te de Tra ba lho, e daí a cha má-los de in -
dús tria da seca é um pe que no pas so. Qu an do, em
São Pa u lo, se faz um pro gra ma de fren tes de ser vi ço
para com ba ter o de sem pre go, isso é pro gra ma de ga -
ran tia de ren da mí ni ma. No nor des te, é in dús tria da
seca, é des per dí cio, é jo gar di nhe i ro fora. 

Tal vez aí es te ja a gran de ra zão de, a cada ano,
quan do se ini cia a seca, ser mos, per mi tam-me a ex -
pres são, apa nha dos de cal ças na mão. É que sem pre
en ca ra mos a seca como um dra ma, quan do ela nada



mais é do que uma ca rac te rís ti ca do meio am bi en te
onde vi ve mos. 

Vi ve mos numa re gião, Se na dor Pa u lo Har tung,
em que não ocor rem as qua tro es ta ções do ano,
como nas de cli ma tem pe ra do. Vi ve mos numa re gião
que, mes mo nos anos de pre ci pi ta ção flu vi al ade qua -
da e sa tis fa tó ria, tem o seu pe río do anu al di vi di do em
duas es ta ções, que po dem ser cha ma das sim ples -
men te de es ta ção das chu vas e es ta ção da seca. A
es ta ção seca dura sem pre meio ano, quer te nha ou
não cho vi do. 

A exis tên cia des sa ca rac te rís ti ca do nos so cli -
ma é algo que de ve ria ter sido le va da em con si de ra -
ção des de o co me ço. De ve ría mos ter cri a do for -
mas de per mi tir o de sen vol vi men to de uma ati vi -
da de eco nô mi ca adap ta da a essa re a li da de do
nos so meio am bi en te.

Re pe ti rei o que já dis se três ou qua tro ve zes
aqui, em opor tu ni da des di fe ren tes. Na ma i o ria dos
pa í ses eu ro pe us, du ran te o in ver no, a neve re co bre
toda a ve ge ta ção, que i ma tudo, di zi ma o que ali está.
Ima gi nem se, na Eu ro pa, ti ves sem que ri do pri me i ro
aca bar com a neve, para, de po is, fa zer de sen vol vi -
men to, como es ta ria o mun do hoje?

No Nor des te, quan do a ação do po der pú bli co
se fez, foi por meio da pri me i ra agên cia que se cri ou
ali, que já se cha ma va Inspe to ria Fe de ral de Obras
con tra as Se cas, subs ti tu í da pelo De par ta men to Na -
ci o nal de Obras con tra as Se cas, que ain da hoje aí
está.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
V. Exª per mi te-me um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Ri car do San tos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
Ouço com mu i ta aten ção e in te res se o pro nun ci a -
men to de V. Exª, Se na dor Ge ral do Melo. Gos ta ria de
pa ra be ni zá-lo pelo seu po si ci o na men to. Re al men te,
V. Exª des ta ca os cha ma dos pro je tos es tru tu ran tes
que po de ri am, de uma ma ne i ra per ma nen te, as se gu -
rar uma vida con dig na e uma ren da du ra dou ra para
os agri cul to res do semi-ári do bra si le i ro. V. Exa cha ma
a aten ção para essa Car ta de San ta na que apon ta
para es sas so lu ções, seja para a me lho ria da es tru tu -
ra hí dri ca des sas re giões, seja para in ves ti men tos em 
pes qui sa que ve nham do tar es sas re giões de uma
agri cul tu ra ade qua da às suas pe cu li a ri da des do pon -
to de vis ta do cli ma e do solo. É in te res san te lem brar
que não fal tam pro je tos. No Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal, en con tra-se já con ce bi do e ges ta do um
pro gra ma im por tan te vol ta do para a re gião semi-ári da 
bra si le i ra, do qual par ti ci pei numa épo ca em que eu

era Se cre tá rio do Pla ne ja men to do Go ver no do Espí -
ri to San to. Bus ca va tal pro je to se guir as vá ri as li nhas
de pro je tos, al gu mas de las ci ta das por V. Exª na Car ta 
de San ta na e de acor do com vá ri os en con tros re gi o -
na is re a li za dos no Rio Gran de do Nor te. Gos ta ria de
pa ra be ni zá-lo. O pro nun ci a men to de V. Exª é mu i to
fe liz. Espe ro que sir va de aler ta para o Go ver no Fe -
de ral, a fim de que tire da ga ve ta al guns pro gra mas
for mu la dos e que se as se me lham a este apon ta do
por V. Exª. Pa ra béns.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ri car do San tos. O co men tá -
rio que faço a res pe i to do que dis se V. Exª é que, in fe -
liz men te, mu i tas das co i sas que se es cre ve ram nin -
guém leu. Su gi ro às au to ri da des en vol vi das nes se as -
sun to que de di quem quin ze mi nu tos do seu tem po à
le i tu ra des te do cu men to, por que con tém su ges tões
con cre tas, sim ples, ba ra tas, al gu mas para li dar com
si tu a ções de emer gên cia e ou tras para evi tar que tal si -
tu a ção se re pi ta no fu tu ro.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que me con ce da
ape nas o tem po ne ces sá rio para apre sen tar al gu -
mas ob ser va ções que con si de ro fun da men ta is em
re la ção ao que está ocor ren do nes te mo men to. Com
isso, en cer ra rei mi nhas pa la vras, ob vi a men te se V. Exª
per mi tir.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Qu e ro ape nas lem brar a V. Exª que já ul tra pas sou
em mais de 50% o tem po re gu la men tar.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Estou ci en te dis so e só faço esse pe di do na cer te za
de que con to com a ge ne ro sa com pre en são de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS.) – V. Exª
não o fa zia quan do era Pre si den te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
O Se na dor Pe dro Si mon co bra mi nha pos tu ra como
Pre si den te da ses são quan do era Vi ce-Presidente
da Casa. Ha via ape nas al gu mas ex ce ções: uma ha -
bi tu al era para o pró prio Se na dor Pe dro Si mon, a
quem peço o tes te mu nho.

Sr. Pre si den te, re gis tro ape nas que es ta mos
hoje com um pro ble ma sé rio na re gião, por que, pri -
me iramen te, o Pre si den te da Re pú bli ca foi acon se -
lha do a fe char a Su de ne às vés pe ras de uma seca. A
Su de ne é uma Insti tu i ção com uma gran de ex pe riên -
cia nes se as sun to, e essa ex pe riên cia não pôde ser
mo bi li za da no mo men to em que a seca se ins ta u rou.

Te nho cer te za de que, a con tra gos to, o Mi nis tro
Raul Jung mann, tal vez ape nas pelo fato de ser nor -
des ti no, foi le va do a co or de nar um pro gra ma de emer -



gên cia para o Nor des te à fren te de um Mi nis té rio que
cu i da de re for ma agrá ria e não es pe ci fi ca men te de
Nor des te. E al guns equí vo cos gra ves ocor re ram.

Não en ten do, por exem plo, a fal ta de com pre -
en são para a pos tu ra que as su mi ram os pre fe i tos
do Nor des te. O mu ni cí pio, que, há dois anos, re ce -
bia duas mil ces tas bá si cas para dis tri bu ir a duas
mil fa mí li as atin gi das pela seca, só teve di re i to a
re ce ber, nes te ano, a me ta de ou me nos do que
isso. Ca bia a esse pre fe i to di zer àque la mul ti dão
de sam pa ra da quem ha via sido sor te a do para re -
ce ber a ces ta e quem de ve ria se con for mar em so -
bre vi ver sem ela. Essa foi uma for ma de es ta be le -
cer um con fli to que o Pre si den te da Re pú bli ca cer -
ta men te não de se ja e que re sol ve rá – mas de po is
de se ter sus ci ta do uma onda de in dig na ção con -
tra ele em todo o Nor deste.

Qu an do um pre fe i to di zia que não bus ca ria as
ces tas por não ter con di ções de avi sar a mil fa mí li as 
que não as re ce be ri am, ou viu-se a no tí cia de que o
Go ver no co gi ta de de nun ci ar os pre fe i tos ao Mi nis té -
rio Pú bli co. Essa ati tu de nem do pon to de vis ta po lí -
ti co, num ano pré-eleitoral, con si go com pre en der. Há 
equí vo cos como o da de fi ni ção do nú me ro de fa mí li -
as em cada mu ni cí pio, que po de ria ser in cor po ra do
ao pro gra ma.

Se na dor Iris Re zen de – que co nhe ce esse pro -
ble ma tão bem, como ex-Ministro da Agri cul tu ra –,
quan to ao Esta do do Rio Gran de do Nor te, pe los cri -
té ri os ado ta dos, por meio dos qua is se che ga va ao
nú me ro de pes so as que po de ri am ser in clu í das no
pro gra ma, par tin do-se da po pu la ção ru ral cal cu la da
pelo IBGE e fi xan do-se o nú me ro em um oi ta vo da
po pu la ção ru ral, che gou-se a um Mu ni cí pio como
Ser ra do Mel, cujo pre fe i to nin guém pode cha mar de 
pi ca re ta. Tra ta-se de um ex-Governador do Rio
Gran de do Nor te, o Sr. Cor tez Pe re i ra. No re fe ri do
Mu ni cí pio, con so an te os cri té ri os apli ca dos, po de ri am 
ser ins critas no pro gra ma qua tro pes so as. Se gun -
do os critéri os do IBGE, pra ti ca men te 100% da po -
pu la ção era ur ba na.

Cu ri o sa men te, foi no mu ni cí pio cri a do em
con se qüên cia da im plan ta ção de um pro je to ru ral,
o Pro je to das Vi las Ru ra is, cri a do pelo Go ver na dor 
Cor tez Pe re i ra, que se me ou 44 mil hec ta res de
ca ju e i ro e dis tri bu iu na sua área ocu pa da mais de
20 vi las ru ra is, cada uma de las com o nome de um 
Esta do bra si le i ro. Po rém, como as pes so as mo ram 
na vila, pe los cri té ri os ado ta dos, quem mora numa 
vila é po pu la ção ur ba na. E, como tal, o ha bi tan te
de uma vila ru ral re si de em zona ur ba na. Por tanto, 

esse mu ni cí pio não tem, den tro des ses cri té ri os, po -
pu la ção ru ral, em bo ra 100% da sua po pu la ção seja
ru ral.

De plo ro es ses equí vo cos, es pe ro que se jam
re sol vi dos e que haja a hu mil da de ne ces sá ria de re -
co nhe cer que isso não está ser vin do à po pu la ção e
mu i to me nos à ima gem de um Go ver no sé rio, como
é o do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que, 
te nho cer te za, de se ja fa zer o me lhor para o Nor des -
te e para os nor des ti nos, so bre tu do numa hora
como esta.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do pela con des -
cen dên cia de V. Exª.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR GERALDO MELO EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

CARTA DE SANTANA

AÇÕES SUSTENTÁVEIS DE CONVIVÊNCiA

 COM A ESTIAGEM NO SEMI-ÁRIDO

Exce len tis si mo Se nhor Pre si den te,

Os pro du to res ru ra is, as en ti da des de clas ses tra ba lha do ras 

e pa tro na is, a Igre ja, ór gãos pú bli cos e pri va dos, e o Fó rum de Se -

cre tá ri os da Agri cul tu ra do Nor des te, após am plo de ba te com a so -

ci e da de ci vil or ga ni za da, atra vés da re a li za ção de fó runs pú bli cos e 

se mi ná ri os, re u ni dos por úl ti mo, na ci da de de Ca i có-RN, lo ca li za da 

ge o gra fi ca men te en tre os cin co ma i o res

nú cle os de de ser ti fi ca ção do Bra sil, re fe ren da e de fen de a

ime di a ta im plan ta ção das re co men da ções con ti das no do cu men to

in ti tu la do ”Car ta de San ta na, Ações Sus ten tá ve is de Con vi vên cia

Com Esti a gem no Se mi-arido“.

As ações e me di das, de ca rá ter me ra men te emer gen ci a is e

com pen sa to ri a is, não ca bem mais a uma re gião que des de 1707

lida com esse fe nô me no cli má ti co, sem que as au to ri da des na ci o -

na is as su mam nos sa re a li da de, e im ple men tem uma Po lí ti ca Pú bli -

ca Estru tu ra do ra e Per ma nen te que tor nem o Se mi-árido Nor des ti -

no viá vel e sus ten tá vel, tan to quan to ou tras re giões de cli ma ári dos

es pa lha dos pelo glo bo ter res tre.

Na cer te za que o Go ver no de Vos sa Exce lên cia não de se ja

em ple no ter ce i ro mi lê nio, fa zer par te da tris te li te ra tu ra re gis tra da

des de o iní cio do sé cu lo XVIII, de des ca so e ir res pon sa bi li da de que 

le va ram mi lha res de Nor des ti nos ao so fri men to da fome e da sede,

en ca mi nha mos-lhe as pro pos tas con ti das na Car ta de San ta na, le -

gi ti ma das e ra ti fi ca das no Se mi ná rio de ”ações sus ten tá ve is de

con vi vên cia Com a es ti a gem no se mi-arido“.

Ca i có(RN), 25 de ju lho de 2001.
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APRESENTAÇÃO

O pre sen te do cu men to foi ori gi na do, ini ci al men te, de uma

pro pos ta ela bo ra da pela Se cre ta ria da Agri cul tu ra e da Pe cuá ria do 

Rio Gran de do Nor te, dis cu ti da e re fe ren da da pela Fe de ra ção dos

Mu ni cí pi os do Esta do, que con gre ga as di ver sas as so ci a ções re gi -

o na is dos Pre fe i tos; pela Fe de ra ção dos Tra ba lha do res na Agri cul -

tu ra – FETARN; Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Rio Gran de 

do Nor te – FAERN e pela Asso ci a ção Nor te-rio-grandense dos Cri -

a do res – ANORC.

Re fe ri da pro pos ta foi apre sen ta da e dis cu ti da por oca sião

da Re u nião Extra or di ná ria do Fó rum Nor des te de Se cre tá ri os de

Agri cul tu ra, re a li za da em Na tal no dia 23 de maio do cor ren te ano,

que con tou com a par ti ci pa ção da CNA, CONTAG e Igre ja Ca tó li ca

do Rio Gran de do Nor te, e ra ti fi ca da no Se mi ná rio de Ações Sus -

ten tá ve is de Con vi vên cia com a es ti a gem no Se mi-árido.

1. Intro du ção

Do pon to de vis ta cli má ti co, a ca rac te rís ti ca fun da men tal do

se mi-árido é o re gi me de chu vas mar ca do pela es cas sez, ir re gu la -

ri da de, con cen tra ção e

má dis tri bu i ção das pre ci pi ta ções plu vi o mé tri cas. A seca pe -

rió di ca que ocor re na re gião, é um fe nô me no na tu ral, ca rac te rís ti co

des sa par te do Nor des te bra si le i ro, com pi cos cí cli cos, que nos úl ti -

mos vin te anos, es tão se acen tu an do.

O im pac to das es ti a gens é com ple xo e di fe ren ci a do, não só

pe las con di ções na tu ra is da área, mas tam bém, pelo con tin gen te

po pu la ci o nal, qua li fi ca ção da mão-de-obra exis ten te, ní vel de ati vi -

da de eco nô mi ca, dis po ni bi li da de de tec no lo gi as e es tá gio de de -

sen vol vi men to dos di fe ren tes seg men tos da so ci e da de. A agro pe -

cuá ria é for te men te en vol vi da, re du zin do-se dras ti ca men te os ní ve -

is da pro du ção agrí co la e dos efe ti vos ani ma is, li mi tan do as pos si -

bi li da des de ren da e so bre vi vên cia das uni da des de pro du ção. A

seca, por con se guin te, afe ta a eco no mia, a so ci e da de e o meio am -

bi en te. Ela des nu da de for ma gri tan te o es tá gio de po bre za em que

vive a ma i o ria da po pu la ção ru ral, prin ci pal men te, o gran de con tin -

gen te de agri cul to res (a) fa mi li a res e tra ba lha do res ru ra is que ocu -

pam exí guas ex ten sões de ter ra e se de di cam a uma agri cul tu ra

ba se a da em la vou ras tem po rá ri as. Para essa po pu la ção, a seca

sig ni fi ca, so bre tu do, a fal ta de ali men to e ren da, im pon do ao agri -

cul tor fa mi li ar sua sa í da de suas uni da des de pro du ção em bus ca

de al ter na ti vas de so bre vi vên cia.

Esse qua dro vem se man ten do his to ri ca men te, em fun ção

da au sên cia de um Pro je to Na ci o nal de Ações Per ma nen tes e Sus -

ten tá ve is de Con vi vên cia com o Se mi-Árido Bra si le i ro.

Esta pro pos ta con tém ações emer gen ci a is e es tru tu ran tes,

pa u ta das numa ges tão de mo crá ti ca e trans pa ren te, com con tro le

so ci al a par tir dos con se lhos re pre sen ta ti vos da so ci e da de.

Por ou tro lado, é pre o cu pan te a fal ta de in ter lo cu ção re gi o -

nal e na ci o nal face as mo di fi ca ções ins ti tu ci o na is re cen tes nes se

gra ve mo men to de mais uma es ti a gem na re gião. Agra va ain da o

qua dro, a pro pos ta do Go ver no Fe de ral que es ta be le ce ra ci o na -

men to de ener gia, ba se a da na mé dia dos me ses de maio ju nho e

ju lho de 2000. Esta me di da vai de en con tro a re a li da de prin ci pal -

men te da agri cul tu ra ir ri ga da, cuja de man da é con cen tra da nos

me ses de ou tu bro, no vem bro e de zem bro. Ade ma is, o ano em re fe -

rên cia foi atí pi co, pois os ín di ces plu vi o mé tri cos na ma i o ria dos es -

ta dos fi ca ram mu i to aci ma da mé dia his tó ri ca.

Não é de ma is acres cen tar, que as atu a is po lí ti cas cre di tí ci as 

para o Nor des te e em es pe ci al para o se mi-árido, tem con tri bu í do

mu i to mais para o en di vi da men to e des man te la men to do se tor pro -

du ti vo, do que para a sua sus ten ta bi li da de.

2. Obje ti vos

• Ge rar ren da para as fa mí li as afe ta das pela es ti a gem;

• Asse gu rar o abas te ci men to d’água da po pu la ção atin gi da

pela es ti a gem;

• Esta be le cer um pro gra ma de se gu ran ça ali men tar para as

po pu la ções afe ta das;

• For ta le cer a dig ni da de e a ci da da nia da po pu la ção nor des -

ti na atin gi da pela es ti a gem, com ações edu ca ti vas e de qua li fi ca -

ção pro fis si o nal de con vi vên cia com o se mi-árido;

• Mi ni mi zar os im pac tos ne ga ti vos da seca so bre as ati vi da -

des pro du ti vas, prin ci pal men te o se tor agro pe cuá rio.

3. Ações Pre vis tas

3.1. AÇÕES IME DI A TAS DE ENFREN TA MEN -
TO DAS CON SE QÜÊN CI AS DA ESTI A GEM;

3.1.1. Dis tri bu i ção tem po rá ria de ces tas bá si cas sob con tro -

le e dis tri bu i ção dos Con se lhos Mu ni ci pa is;

3.1.2. Abas te ci men to de água em co mu ni da des, me di an te

car ros pipa pro gra ma do pe los Con se lhos Mu ni ci pa is e exe cu ta do

pelo Exér ci to;

3.1.3. Re cu pe ra ção e ins ta la ção de po ços já per fu ra dos;

3.1.4. Ampli a ção dos pon tos de cap ta ção de água nas adu -

to ras exis ten tes;

3.1.5. Ampli a ção da rede de des sa li ni za do res;



3.1.6. Pri o ri za ção do Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho

Infan til – PETI e o de Bol sa Esco la para as far mí li as ru ra is atin gi das;

3.1.7. Esta be le ci men to de uma re mu ne ra ção no va lor de um 

sa lá rio mí ni mo vi gen te, para as se gu rar con di ções de vida mí ni ma

aos tra ba lha do res ru ra is e agri cul to res fa mi li a res, que vão ser in se -

ri dos nas li nhas de ação do Pro gra ma de Con vi vên cia com a Seca

2001;

3.1.8. Ante ci pa ção do 13º Sa lá rio aos agri cul to res en qua dra -

dos como se gu ra dos es pe ci a is no re gi me de Pre vi dên cia So ci al;

3.1.9. Li be ra ção dos pro ces sos de apo sen ta do ri as ru ra is re -

pre sa dos, ori un dos dos mu ni cí pi os in clu í dos na es ti a gem;

3.1.10. Ga ran tia de su pri men to de ra ções para o re ba nho

uti li zan do in clu si ve, a re mo ção de es to ques go ver na men ta is.

3.2. ATIVIDADES ESTRUTURANTES NO SEGMENTO DE

RECURSOS HÍDRICOS CAPAZES DE MANTER E OU

ABSORVER MÃO-DE-OBRA.

3.2.1. Cons tru ção/re cu pe ra ção de cis ter nas;

3.2.2. Cons tru ção/re cu pe ra ção de açu des;

3.2.3. De sas so ri a ção dos açu des me di an te apro fun da men -

to dos po rões;

3.2.4. Des po lu i ção, de sobs tru ção e aber tu ra de rios e ca na is;

3.2.5. Cons tru ção de bar ra gens as so re a do ras e sub mer sas;

3.2.6. Cons tru ção de cha fa ri zes;

3.2.7. Cons tru ção/re cu pe ra ção de po ços ama zo nas;

3.2.8. Cons tru ção de adu to ras am pli an do sua rede de ca pi -

la ri da de.

3.3. ATIVIDADES ECONÔMICAS CAPAZES DE MANTER

AS FAMÍLIAS NAS SUAS UNIDADES PRODUTIVAS.

3.3.1. Agri cul tu ra de se que i ro;

3.3.2. Erra di ca ção das so que i ras de al go dão;

3.3.3. Re cu pe ra ção e be ne fi ci a men to do si sal;

3.3.4. Co ro a men to, poda e lim pe za dos ca ju e i ra is;

3.3.5. Agri cul tu ra ir ri ga da;

3.3.6. Cul tu ras de va zan tes;

3.3.7. Con ser va ção do solo;

3.3.8. Pe cuá ria le i te i ra;

3.3.9. Arte sa na to;

3.3.10. Ga rim pa gem.

3.4. ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA SOCIOECO-

NÔMICA DE NATUREZA PÚBLICA E/OU PRIVADA CAPAZES

DE MANTER E/OU ABSORVER MÃO-DE-OBRA.

3.4.1. Cons tru ção/re cu pe ra ção de pré di os pú bli cos pri o ri -

zan do es co las, pos tos de sa ú de e áre as de la zer;

3.4.2. Cal ça men to e/ou re cu pe ra ção de ruas;

3.4.3. Sa ne a men to bá si co com pri o ri da de para rede de es go to;

3.4.4. Cons tru ção/re cu pe ra ção e am pli a ção de ca sas no

meio ru ral;

3.4.5. Re cu pe ra ção e me lho ria de es tra das vi ci na is com pa -

vi men to de pe dra;

3.4.6. Cons tru ção de pri va das e fos sas sép ti cas no meio ru ral.

3.5. PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS

COMUNITÁRIAS

3.5.1. Pro du ção de Ti jo los;

3.5.2. Pro du ção de te lhas;

3.5.3. Pro du ção de bri ta;

3.5.4. Pro du ção de pa ra le le pí pe dos.

3.6. AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA CONVIVÊNCIA COM

O AMBIENTE SEMI-ÁRIDO.

3.6.1. Alfa be ti za ção de jo vens e adul tos con ju ga da com cur -

sos pro fis si o na li zan tes;

3.6.2. Cur sos de for ma ção para o exer cí cio da ci da da nia;

3.6.3. Cur sos de ca pa ci ta ção em tec no lo gi as de con vi vên cia 

com a seca.

3.7. ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS CREDITÍCIAS

PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO E

CUSTEIO NAS PROPRIEDADES RURAIS.

3.7.1. Pror ro ga ção au to má ti ca dos ven ci men tos dos em -

prés ti mos agro pe cuá ri os ven ci dos e vin cen dos, até que se res ta -

be le ça as con di ções de nor ma li da de cli má ti ca sem per das dos re -

ba tes e bô nus pre vis tos.

3.7.2. Pror ro ga ção au to má ti ca do Fi na me agrí co la, até que

se res ta be le çam as con di ções de nor ma li da de cli má ti ca nas ati vi -

da des pro du ti vas agro pe cuá ri as;

3.7.3. Pror ro ga ção, por mais 90 (no ven ta) dias, dos pra zos

para ade são e ne go ci a ção pre vis tos na Lei nº 10.177, de

12-1-2001, es ta be le cen do-se que o pe río do de es ti a gem seja con -

si de ra do como ca rên cia;

3.7.4. Esta be le ci men to de cri té ri os de apli ca ção dos re cur -

sos ob je to da Lei nº 10.193, de 14 de fe ve re i ro de 2001, de modo a

con tem plar to dos os Esta dos de for ma pro por ci o nal à po pu la ção

atin gi da;

3.7.5. Cri a ção de li nha es pe cí fi ca para im por ta ção pe las

agro in dús tri as re gi o na is de ma té ri as-primas para pro du ção de ra -

ção ani mal;

3.7.6. Implan ta ção do Pla no Agrí co la Nor des te 2001/2002,

pro pos to pelo CNA (em ane xo);

3.7.7. Anis tia das di vi das para os cré di tos con tra í dos pe los

agri cul to res fa mi li a res, de cor ren tes da in ca pa ci da de de pa ga men -

to ge ra da pe las po lí ti cas eco nô mi cas e pela ir re gu la ri da de cli má ti -

ca que ofe re ce ele va dos ris cos para esse se gui men to;

3.7.8. Cus te io pe cuá rio emer gen ci al para ma nu ten ção do

re ba nho;

3.7.9. Cri a ção de uma li nha emer gen ci al de cré di to para in -

ves ti men to e cus te io em ne gó ci os não-agrícolas, so bre tu do para o

meio ru ral;

3.7.10. Estí mu lo às or ga ni za ções co o pe ra ti vis tas e as so ci a -

ções, por meio de con ces são de fi nan ci a men tos a ju ros mó di cos e

pres ta ção de ori en ta ção téc ni ca e ge ren ci al.



3.8. AGILIZAÇÃO DE TODOS OS CONVÊ– NIOS

RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS

AFETADAS PELA SECA.

3.9. SUSPENSÃO DE TODOS OS DESCONTOS

PRECATÓRIOS EFETUADOS NO FPM REPASSADO AOS

MUNICÍPIOS EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

3.10. EXCLUSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA QUE TRATA

DO RACIONAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS

MUNICÍPIOS DO NORDESTE, INCLUÍDOS EM ESTADO DE

CALAMIDADE PÚBLICA.

3.11. MODIFICAÇÃO DO PERÍODO DE REFERÊNCIA

DO CONSUMO MÉDIO DE ENER– GIA ELÉTRICA DE QUE

TRATA A UNIDADE PROVISÓRIA, DE MAIO, JUNHO E JULHO

DE 2000 PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEM– BRO E

DEZEMBRO DO MESMO ANO, QUANDO OCORRE O PICO DA

DEMANDA DA ENERGIA NA AGRICULTURA IRRIGADA.

3.12. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE USO DA TARIFA

VERDE DE 23 HORAS PARA 20 HORAS;

3.13. REESTRUTURAR A EMATER, COMO ÓRGÃO

VITAL PARA A PRESTAÇÃO DE ASSIS– TÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DE NATUREZA PÚBLICA, PARA

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO, NOTADAMENTE AOS

PRODUTO– RES RURAIS FAMILIARES, NAS ÁREAS TÉC–

NICAS, ECONÔMICAS E SOCIAIS;

3.14. DESTINAR 50% DA ARRECADAÇÃO DAS

ENTIDADES DO SISTEMA “S” (SEBRAE, SENAI, SENAC,

SENAR, SESCOOP), PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E

ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E TREINA–

MENTOS DE EMPREENDEDORISMO, AOS PRODUTORES

RURAIS FAMILIARES, SUAS ORGANIZAÇÕES

COMUNITÁRIAS E PEQUENAS AGROINDÚSTRIAS;

3.15. ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PELO

GOVERNO FEDERAL PARA QUE OS EQUIPAMENTOS E

MÁQUINAS DOS BATALHÕES DE ENGENHARIA DO

EXÉRCITO BRASILEIRO, SEJAM DISPONIBILIZADOS PARA

PERFURAÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIOS NOS MUNICÍPIOS 

AFETADOS PELA ESTIAGEM.

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 DAR PRIORIDADE PARA IMPLEMEN– TAÇÃO DAS

AÇÕES IMEDIATAS NO PRIMEIRO ESTÁGIO DA EXECUÇÃO

DA PROPOSTA.

4.2 ESTABELECIMENTO DE COORDE– NAÇÃO ÚNICA

ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM A

ESTIAGEM 2001.

4.3 ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPA– NHAMENTO

E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MEDIANTE PROCESSO DE

GESTÃO PARTICI– PATIVA DOS CONSELHOS ESTADUAL E

MUNICIPAIS.

4.4 ARTICULAÇÃO E PARCERIAS INSTITU– CIONAIS

PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA.

Ca i có – RN, 25 de ju lho de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Antes de pas sar a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
faço um ape lo para a ob ser vân cia do ho rá rio, em ho -
me na gem aos de ma is ins cri tos, ou seja, para que,
como ocor reu an te ri or men te, não se ex ce dam os pró -
xi mos ora do res.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Car los Pa tro cí nio por até 20 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:

“E, pas san do Je sus, viu um ho mem cego de 
nas cen ça.
E os seus dis cí pu los lhe per gun ta ram, di -
zen do:
Rabi, quem pe cou, este ou seus pais, para
que  nas ces se cego? Je sus res pon deu:
Nem ele pe cou nem seus pais; mas foi as -
sim para que se ma ni fes tem nele as obras
de Deus.”
(João, 9, 1-3)

De ter mi na das ocor rên ci as his tó ri cas têm o
dom de des per tar a pre o cu pa ção da hu ma ni da de
para te mas até en tão obs cu re ci dos e des con si de ra -
dos pela po lí ti ca, pela eco no mia e até pe las ar tes. A 
Se gun da Gu er ra Mun di al, como de cor rên cia de seu
im pac to des tru i dor, abriu a pers pec ti va, en tre mu i -
tas, para as pes so as com ne ces si da des es pe ci a is.

Embo ra des de sem pre a hu ma ni da de te nha
con vi vi do com pes so as que não usu fru íam de to das
as ha bi li da des fí si cas e men ta is, isso nun ca cha mou
a aten ção dos po lí ti cos a pon to de se rem for mu la das
es tra té gi as para in clu ir es sas pes so as no co ti di a no
da so ci e da de. Qu an do mu i to, pela si tu a ção de pe nú -
ria em que se en con tras sem even tu al men te es sas
pes so as, eram ob je to da ca ri da de pú bli ca.

Assis ti mos a essa fal ta de ini ci a ti va pela pró pria
evo lu ção que a no men cla tu ra cor ren te dava a es sas
pes so as. Anti ga men te (e até hoje, in fe liz men te) de no -
mi na vam-se “de fi ci en tes”. Ne les se viam não as ca pa -
ci da des e ha bi li da des, mas o que fal ta va. Ao in vés de
ver o ser hu ma no, via-se a in ca pa ci da de. Pes so as pri -
va das da vi são, da au di ção, da ca pa ci da de de lo co -
mo ção ou mes mo de ha bi li da des in te lec tu a is eram
tra ta das sob esse ró tu lo e con si de ra das fora da so ci e -
da de. Tra tar de uma pes soa as sim era atri bu i ção da



fa mí lia ou, quan do mu i to, de en ti da des de as sis tên cia
so ci al. Assim é que no Bra sil se im plan ta ram cen te -
nas de en ti da des de edu ca ção des ti na das a aten der
as pes so as com ne ces si da des es pe ci a is de edu ca ção.

Mas foi, como di zia, a Se gun da Gu er ra Mun di al
que cha mou a aten ção dos di ri gen tes mun di a is para
essa ques tão. Entre ou tros re sul ta dos pro fun da men te 
ne ga ti vos, como sal do da guer ra, a Eu ro pa, os Esta -
dos Uni dos e o Ja pão, es pe ci al men te, se vi ram di an te 
de mi lha res de pes so as mu ti la das, pri va das de al gu -
mas das ha bi li da des que ti nham an tes de se rem ví ti -
mas dos hor ro res da guer ra.

A ONU, tam bém uma “cri a ção” da Se gun da
Gu er ra, in clu iu o tema en tre as po lí ti cas a se rem per -
se gui das pela en ti da de: o res pe i to ao di re i to das pes -
so as que ti ves sem al gu ma ne ces si da de es pe ci al, na
épo ca, cha ma dos de ”de fi ci en tes“. Da De cla ra ção
Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma nos para cá, mes mo a
pas sos len tos, têm sido apro va das re so lu ções in ter -
na ci o na is e ado ta das po lí ti cas pú bli cas vi san do, ba si -
ca men te, a in clu são das pes so as com ne ces si da des
es pe ci a is.

Qu an do o sis te ma pú bli co de en si no pas sou a
in cor po rar es sas pes so as, fa zia-o de um modo a
man tê-las dis tan tes da so ci e da de e a man ter a co mu -
ni da de dis tan te de las, ou seja, cri an do es co las ”es pe -
ci a is“ para aten di men to a es sas cri an ças e ado les -
cen tes. Ape sar do acer to em in cor po rar es sas pes -
so as como par te da cli en te la do Esta do, ain da per ma -
ne cia o pro ble ma da se gre ga ção.

Fe liz men te, nas úl ti mas dé ca das, essa re a li da -
de vem sen do mo di fi ca da. To dos lem bram de como a
Cons ti tu i ção Fe de ral, ao tra tar do de ver do Esta do
com a edu ca ção (art. 208, III), as se gu rou o “aten di -
men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos por ta do res de
de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na rede re gu lar de en -
si no”. Mais re cen te men te, a nova Lei de Di re tri zes e
Ba ses da Edu ca ção, para dar ma i or con cre tu de a
esse dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, as se gu rou um ca pí tu -
lo a esse tema.

O ob je ti vo da po lí ti ca edu ca ci o nal vol ta da para o 
se tor é, em úl ti ma ins tân cia, fa zer com que o aten di -
men to a es sas pes so as per pas se to dos os ní ve is de
en si no, da edu ca ção in fan til até o en si no su pe ri or, por 
meio de um con jun to de re cur sos edu ca ci o na is e de
es tra té gi as de apo io à dis po si ção de to dos os alu nos.

Nes se sen ti do, a Se cre ta ria de Edu ca ção Espe -
ci al do MEC está li de ran do di ver sas ati vi da des no
País para fa zer va ler esse pre ce i to. Entre elas está a
or ga ni za ção das in for ma ções a res pe i to do tema e a
ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos. O úl ti mo cen so,
por exem plo, ser vi rá para re a li men tar os da dos da

Se cre ta ria, para me lhor iden ti fi car a po pu la ção com
ne ces si da des es pe ci a is de edu ca ção. Mas os da dos
dis po ní ve is já nos per mi tem ver, por exem plo, que, no
Bra sil, exis tem 375 mil alu nos (da dos de 1999) nes sa
con di ção. Evi den te men te que ain da exis tem mu i tos
fora das sa las de aula. 

Em To can tins, a rede es ta du al aten de a 1.920
alu nos nes sa con di ção, dis tri bu í dos em 61 es co las de 
43 ci da des. O es for ço de sen vol vi do é para que es sas
cri an ças, ado les cen tes e adul tos se jam in clu í dos da
ma ne i ra mais har mô ni ca pos sí vel na so ci e da de. E a
so ci e da de, por sua vez, pre ci sa se dar con ta de que
sua com po si ção é he te ro gê nea e que a es co la, por -
tan to, pre ci sa ofe re cer pos si bi li da des de apren di za -
gem di ver si fi ca das que fu jam aos con te ú dos tra di ci o -
na is. E o me lhor meio de le var essa con cep ção para a
prá ti ca do dia-a-dia das es co las é a ca pa ci ta ção dos
pro fis si o na is de edu ca ção.

Por tan to, é com gran de sa tis fa ção que re gis tro a 
re a li za ção de um cur so ini ci a do em 7 de maio úl ti mo
em To can tins e tam bém em ou tros Esta dos da Fe de ra -
ção. Tra ta-se do cur so para edu ca do res que tra ba -
lham com alu nos com ne ces si da des edu ca ci o na is es -
pe ci a is. Sob o pa tro cí nio da Se cre ta ria de Edu ca ção
(Se duc), 130 pro fis si o na is – pro fes so res e co or de na -
do res – es ta rão re ce ben do for ma ção para tra ba lhar
com essa par ce la, até pou co tem po, tão dis cri mi na da
do sis te ma edu ca ci o nal. Com esse cur so, a Se cre ta -
ria da Edu ca ção de mons tra o seu com pro mis so com
essa pa u ta de edu ca ção “in clu si va”, ou seja, uma
edu ca ção que bus ca in clu ir os se gre ga dos na co mu -
ni da de es tu dan til e na so ci e da de como um todo. Essa 
é ape nas uma pe que na li ção. E es pe ro que, de pe -
que nas li ções como essa de ver o ou tro a par tir de
suas po ten ci a li da des e não de suas di fe ren ças e de fi -
ciên ci as, pos sa mos con tri bu ir para a cons tru ção de
uma so ci e da de mais jus ta. E, qui çá, que não pre ci se -
mos da ocor rên cia de gran des tra gé di as hu ma nas
para apren der li ções como essa.

Antes de ter mi nar, Se na dor Luiz Otá vio, que
pre si de nes te mo men to a ses são do Se na do Fe de ral,
eu gos ta ria de cum pri men tar e par ti ci par da fe li ci da de 
de V. Exª pelo nas ci men to de seu fi lho, ocor ri do, cre io
eu, nes sa úl ti ma se ma na. Meus pa ra béns e te nho a
cer te za de que a fe li ci da de de V. Exª tam bém é co -
mun ga da por to dos os Pa res des ta Casa.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 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. Luiz Otá vio.



O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Car los Pa tro cí nio, pela sa u da ção ao
nas ci men to do meu fi lho Luiz Otá vio, ocor ri do sá ba do 
pas sa do, em Bra sí lia, no Hos pi tal San ta Lú cia. Ele vai 
fa zer com pa nhia ao fi lho do Se na dor Pe dro Si mon, o
Pe dri nho, ago ra que so mos pais-avós.

Com a pa la vra, o Se na dor Pa u lo Har tung do
PPS do Espí ri to San to.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/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, agra de -
ço, ini ci al men te, ao Se na dor Luiz Otá vio e ao Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti a ces são do tem po.

A úl ti ma se ma na trou xe al gu mas no tí ci as alen -
ta do ras para a ca fe i cul tu ra ca pi xa ba.

O Mi nis tro da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to,
Pra ti ni de Mo ra es, in for mou ao De pu ta do da nos sa
Ban ca da Ri car do Fer ra ço que o Espí ri to San to con ta -
rá, a par tir do pró xi mo mês, com uma vaga de ti tu lar
no Con se lho De li be ra ti vo da Po lí ti ca Ca fe e i ra –
CPDC. Tra ta-se de uma an ti ga re i vin di ca ção dos pro -
du to res ca pi xa bas, cujo aten di men to re co nhe ce a im -
por tân cia e a pe cu li a ri da de do se gun do ma i or pro du -
tor bra si le i ro de café e do pri me i ro na pro du ção do
tipo co ni lon – o nos so Esta do, Espí ri to San to.

A ou tra no tí cia vem do Ban co do Bra sil, en de re -
ça da ao Se na dor Ri car do San tos, que pôde trans mi -
ti-la a todo o Esta do. O Ban co do Bra sil in for mou que
es tu da rá os pe di dos de pror ro ga ção dos pra zos para
qui ta ção de em prés ti mos na li nha do Pro naf. É um pri -
me i ro pas so, Sr. Pre si den te, para ali vi ar a si tu a ção di -
fí cil, dra má ti ca do pe que no pro du tor no Espí ri to San -
to. Na atu al si tu a ção de ba i xos pre ços e pre ju í zos ge -
ne ra li za dos, a fal ta de al ter na ti vas no cur to pra zo para 
sal dar os seus com pro mis sos, leva as fa mí li as pro du -
to ras a uma si tu a ção de apre en são e, em al guns ca -
sos, de de ses pe ro.

Sr. Pre si den te, sin ce ra men te, gos ta ria de se guir 
por essa tri lha e con ti nu ar re gis tran do da qui da tri bu -
na ou tras boas no vas, mas o fato é que a si tu a ção
con jun tu ral da nos sa ca fe i cul tu ra é mu i to de li ca da. Os 
pre ços es tão ex tre ma men te de pri mi dos e não ga ran -
tem se quer a re mu ne ra ção dos cus tos de pro du ção.
O pro du tor está des ca pi ta li za do em con se qüên cia de
uma po lí ti ca de re ten ção de es to ques que o in du ziu,
de for ma ir res pon sá vel, a aguar dar me lho res pre ços;
en quan to isso nos sos con cor ren tes in ter na ci o na is fa -
zi am a fes ta. E, quan do fa la mos em di fi cul da des na
pro du ção do café, não es ta mos tra tan do ape nas de
um pro ble ma eco nô mi co – os Se na do res de Esta dos

que pro du zem café sa bem a que es tou re fe rin do –,
mas sim de uma tema emi nen te men te so ci al.

A ati vi da de ca fe e i ra no Espí ri to San to ocu pa
cer ca de 78 mil fa mí li as, num to tal apro xi ma do de 360
mil pes so as. A pre do mi nân cia ab so lu ta é de pe que -
nas pro pri e da des e me e i ros. Essa é uma ca rac te rís ti -
ca da cul tu ra em nos so Esta do, onde a pró pria his tó -
ria de in ser ção da nos sa eco no mia na eco no mia na -
ci o nal se con fun de, por um bom tem po da nos sa his -
tó ria eco nô mi ca, com a pro du ção do café.

Esta mos pre sen ci an do um ci clo de ba i xa dos
pre ços no mer ca do in ter na ci o nal. Lon gos pe río dos de 
bons pre ços fa vo re cem o au men to da pro du ção, que
am plia a ofer ta, pres si o nan do os pre ços para ba i xo.
Em um mun do in te gra do, glo ba li za do, no qual cin co
gran des gru pos trans na ci o na is de têm 52% das im -
por ta ções do pro du to – vol to a di zer: cin co gru pos
trans na ci o na is de têm 52% das im por ta ções do pro -
du to – e a tec no lo gia da in for ma ção ga ran te um de ta -
lha do ma pe a men to da pro du ção mun di al, as ten ta ti -
vas de con tro lar os pre ços me di an te a re ten ção do
pro du to soam, no mí ni mo, como um de lí rio. É la men -
tá vel, Sr. Pre si den te, que o Bra sil te nha, mais uma
vez, in gres sa do no pe río do de de pres são dos pre ços, 
com uma po lí ti ca equi vo ca da na área da ca fe i cul tu ra.
Na vi ra da para o sé cu lo XXI re pe ti mos o mes mo equí -
vo co da ma ni pu la ção dos pre ços me di an te me di das
ar ti fi ci a is, tra zen do de vol ta ao mer ca do de café ve -
lhas e des gas ta das es tra té gi as. É a for ça do atra so,
Sr. Pre si den te, que re tor na em cada as pec to da vida
na ci o nal, fa zen do pre va le cer o in te res se de al guns
pou cos so bre o be ne fí cio do gran de pú bli co e, no
caso, dos pe que nos pro du to res de café do nos so
País e, es pe ci al men te, do Esta do do Espí ri to San to.

A prá ti ca de in ter ven ções no mer ca do ini ci ou-se 
há mu i to tem po, em 1906, com o fa mo so Con vê nio de 
Ta u ba té. Na que le mo men to, Sr. Pre si den te, o Bra sil
era res pon sá vel por 89% da pro du ção mun di al, quer
di zer, ti nha qua se a to ta li da de do mer ca do mun di al de 
café. De equí vo co em equí vo co, che ga mos ao iní cio
da dé ca da de ses sen ta de ten do me nos de 50% da
pro du ção mun di al. A ma ni pu la ção dos mer ca dos,
ban ca da qua se sem pre com o di nhe i ro pú bli co, foi o
ce ná rio ide al para no vos com pe ti do res in gres sa rem
no mer ca do in ter na ci o nal e am pli a rem ain da mais a
ofer ta.

Na dé ca da de ses sen ta, o Bra sil ado tou a po lí ti -
ca ra di cal de er ra di ca ção de plan ti os. No Espí ri to
San to, o efe i to foi de vas ta dor e de i xou mar cas até os
dias atu a is, ex pres sas nas de si gual da des re gi o na is
da nos sa eco no mia. É que, di fe ren te da pro du ção do
res to do sul e do su des te do Bra sil, a es tru tu ra fun diá -



ria da ca fe i cul tu ra ca pi xa ba não le va va à er ra di ca ção
das la vou ras nos pe río dos de ba i xos pre ços. Para o
pe que no pro du tor, Sr. Pre si den te, não era um bom
ne gó cio er ra di car. Ele re du zia o rit mo do plan tio e to -
ca va em fren te. A er ra di ca ção in cen ti va da de 180 mi -
lhões de pés de café na que la dé ca da de sem pre gou
em nos so Esta do mais de 60 mil tra ba lha do res ru ra is, 
di re ta men te, em um mo vi men to de êxo do ru ral sem
pre ce den tes na his tó ria ca pi xa ba.

Dos anos ses sen ta em di an te con ti nu a mos com
a po lí ti ca de mer ca do re gu la do por di fe ren tes me ca -
nis mos. 

Em 1989, nos sa par ti ci pa ção no mer ca do in ter -
na ci o nal do café ha via ca í do para 24%. Ao lon go da
dé ca da de 90 hou ve novo or de na men to do se tor. A
um pe río do ini ci al de de pres são dos pre ços, se -
guiu-se a que da da ofer ta e da pro du ção, en quan to
cres cia o con su mo do pro du to em todo o mun do.

A par tir de 1994, o café vol tou a ser uma ati vi da -
de al ta men te com pen sa do ra. Ao es tí mu lo, o pro du tor
na ci o nal re a giu com gran de com pe tên cia. Re no -
vou-se o par que ca fe e i ro, in ves tiu-se em tec no lo gia e
me lho ria da lo gís ti ca co mer ci al, fi nan ce i ra e de in for -
ma ções.

Tudo pa re cia ca mi nhar para o de se nho de um
se tor ma du ro, ca paz de ad mi nis trar as cri ses, re con -
quis tar mer ca dos e abrir ca mi nhos para no vos pro du -
tos sem in ter fe rên ci as ar ti fi ci a is, como ci tei an te ri or -
men te.

O pri me i ro si nal de ba i xa de pre ços trou xe, no
en tan to, de vol ta a ve lha fan ta sia. Aqui não fala um es -
pe ci a lis ta, mas al guém que tem sen si bi li da de para o
pro ble ma do se tor. Con tra a opi nião de inú me ros es -
pe ci a lis tas – in clu si ve mu i tos que fo ram aos gran des
jor na is de nos so País es cre ver so bre o tema e à gran -
de mí dia de ba ter so bre o tema –, o Bra sil vol tou a tri -
lhar a es tra da da ma ni pu la ção ar ti fi ci al do mer ca do,
por meio de um acor do de re ten ção de es to ques ce le -
bra do no âm bi to da APPC (Asso ci a ção dos Pa í ses
Pro du to res de Café). Mais uma vez, fo mos o gran de
tolo do mer ca do de café. Enquan to acu mu lá va mos
es to ques e in cen ti vá va mos o pro du tor a es pe rar que
os pre ços in ter na ci o na is re a gis sem, nos sos con cor -
ren tes ocu pa vam o mer ca do. Em 2000, hou ve re cor -
de na ex por ta ção mun di al, que cres ceu 5,7%, trans fe -
rin do es to ques dos pa í ses pro du to res para os con su -
mi do res, num cla ro pre nún cio de um pe río do de ba i xa 
de pre ços. Sua pro du ção, em fun ção do acor do da
APPC, ven deu 18% me nos. Enquan to isso, Vi et nã,
Mé xi co, Cos ta do Mar fim, Hon du ras, El Sal va dor, Ni -
ca rá gua, Etió pia e Re pú bli ca dos Ca ma rões de so va -
ram suas pro du ções e es to ques.

Faço essa di gres são, Sr. Pre si den te, para que
pos sa mos en ten der me lhor de quem são as res pon -
sa bi li da des pela gra vi da de do mo men to por que pas -
sam a nos sa ca fe i cul tu ra e o nos so pe que no pro du tor. 
O Bra sil já aban do nou, na prá ti ca, a po lí ti ca de re ten -
ção, mas o es tra go já está fe i to e não é pe que no,
como já me re fe ri no iní cio des te pro nun ci a men to. Os
pre ços des pen ca ram 60% des de o iní cio de 2000. Ao
pro du tor so brou o de ses pe ro, a apre en são. Des ca pi -
ta li za do, adi ou as ven das à es pe ra de um pre ço que
se re ve lou uma qui me ra.

Sr. Pre si den te, será que se pul ta mos de vez ao 
me nos a ve lha prá ti ca de ma ni pu la ção ar ti fi ci al dos
mer ca dos? Será que po lí ti cas ins pi ra das no ar ca i co
pa tri mo ni a lis mo ain da pros se gui rão? No pas sa do,
os re sul ta dos mo men tâ ne os da ma ni pu la ção dos
mer ca dos, ban ca da com re cur sos pú bli cos, aca ba -
vam nos bol sos de um res tri to gru po, be ne fi ci an -
do-o, em de tri men to do pe que no pro du tor, dos in te -
res ses na ci o na is, da pró pria ca fe i cul tu ra, se pen sa da a
lon go pra zo.

Em nome de um su pos to so cor ro, al guns cri a -
ram um ce ná rio ide al para os nos sos com pe ti do res in -
ter na ci o na is. Per sis tem, no en tan to, as ve lhas so lu -
ções na ca be ça de mu i tos. Pre ci sa mos su pe rar a con -
fu são en tre pro te ci o nis mo e de fe sa dos in te res ses
pú bli cos pela bus ca de um ca mi nho, que é a ma i or
pro du ti vi da de, a ma i or com pe ti ti vi da de.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do, com pra zer, um apar te ao Se na dor Ri car do
San tos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Pa u lo Har tung, fe li ci to-o pelo seu pro nun ci a -
men to. V. Exª faz uma aná li se abran gen te da po lí ti ca
ca fe e i ra na ci o nal, em par ti cu lar dos efe i tos da po lí ti ca 
de re ten ção so bre o ní vel de pre ço de café, afe tan do
as eco no mi as dos Esta dos ca fe i cul to res, em par ti cu lar
do Espí ri to San to, de Mi nas Ge ra is, de São Pa u lo, do
Pa ra ná, da Ba hia e ou tros. Gos ta ria de cor ro bo rar
com o pro nun ci a men to de V. Exª com al gu mas in for -
ma ções. Nos úl ti mos dois me ses, cor ri vá ri os Mu ni cí -
pi os ca fe e i ros do Esta do do Espí ri to San to e tive a
opor tu ni da de de dis cu tir com Pre fe i tos, Li de ran ças
po lí ti cas e tam bém com pro du to res e as so ci a ções de
pro du to res e ver o gran de dra ma que atra ves sam, em
es pe ci al pe que nos pro du to res ru ra is do nos so Esta -
do. Com a que da de pre ços, como dis se V. Exª, que
che ga a 60% em re la ção a 2000, pe que nos pro du to -
res es tão sen do obri ga dos a ven der pe que nos ati vos
tais como va cas, pe que nos ve í cu los, mo tos, para sal -



dar com pro mis sos ban cá ri os. Fe liz men te, con for me
dis se V. Exª, o Ban co do Bra sil teve a sen si bi li da de de
ado tar pro ce di men tos de aná li se, caso a caso, com
pro du to res das prin ci pa is re giões ca pi xa bas a fim de
ava li ar a ca pa ci da de de pa ga men to, le van do em con -
ta a que da de pre ços e a si tu a ção so ci o e co nô mi ca de
cada pro du tor. Como V. Exª bem dis se, esse é um pri -
me i ro pas so. To da via, dada a pro fun di da de da cri se, é 
fun da men tal que as au to ri da des eco nô mi cas e, so -
bre tu do, o Con se lho Mo ne tá rio Inter na ci o nal, ado tem 
me di das mais efe ti vas para que os fi nan ci a men tos
aos ca fe i cul to res se jam efe ti va men te pror ro ga dos,
uti li zan do-se in clu si ve do Fun ca fé, que é um Fun do
for ma do com re cur sos dos pró pri os pro du to res de
café. Essa idéia, sur gi da en tre os ca fe i cul to res do
Esta do do Espí ri to San to, ba se ia-se em que a uti li za -
ção dos re cur sos do Fun do Café po de ria per fe i ta -
men te re fi nan ci ar os agen tes fi nan ce i ros do Ban co do 
Bra sil e ou tros ban cos para que os ca fe i cul to res pu -
des sem, com mais fô le go, com mais fol ga e le van do
em con ta o de se qui lí brio que acon te ceu, do ano pas -
sa do para cá, com a for te que da de pre ços nos seus
con tra tos, sal dar as suas dí vi das com os ban cos e,
com isso, evi tar a si tu a ção dra má ti ca e às ve zes de
de ses pe ro por que pas sa o pro du tor de café, em es -
pe ci al o pe que no pro du tor. V. Exª sus ci ta uma ques -
tão emer gen ci al de ex tre ma im por tân cia para o nos so 
Esta do. Fe li ci to-o pelo seu dis cur so e pela sua sen si -
bi li da de em re la ção ao pro ble ma dos ca fe i cul to res ca -
pi xa bas e aos do Bra sil.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Ri car do San tos, aco lho o apar te que V. Exª
apre sen ta ao meu pro nun ci a men to. Fa la rei adi an te
so bre o Fun ca fé.

V. Exª é um es pe ci a lis ta, fez um ex ce len te tra ba -
lho como Se cre tá rio de Agri cul tu ra do Esta do do
Espí ri to San to e co nhe ce bem essa re a li da de de que
es tou tra tan do, por sen si bi li da de, e que pre ci sa de um 
cu i da do es pe cí fi co. Tra ta-se de um erro pra ti ca do,
não te nho a me nor dú vi da, por uma po lí ti ca re pe ti ti va -
men te equi vo ca da, ao lon go do sé cu lo pas sa do, pelo
Go ver no da Re pú bli ca.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Pa u lo Har tung, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Com pra zer, con ce do um apar te ao Se na dor Mo re i ra
Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Pa u lo Har tung, ouço com mu i ta aten ção o dis cur so de 
V. Exª nes ta tar de, que tem mu i to a ver com o Esta do
de Ron dô nia, atu al men te o se gun do ma i or pro du tor

de café co ni lon e ro bus ta, fi can do ape nas atrás do
Esta do de V. Exª, o Espí ri to San to. Re al men te, a si tu a -
ção é ex tre ma men te afli ti va – di ria até ca la mi to sa –
para os nos sos pro du to res. Ron dô nia pos sui uma si -
tu a ção um pou co di fe ren te da dos de ma is Esta dos
bra si le i ros. Fo mos ofi ci al men te co lo ni za dos pelo
Incra. No ven ta e cin co por cen to das pro pri e da des do
Esta do de Ron dô nia são pe que nas e pra ti cam a agri -
cul tu ra fa mi li ar. Des sas 85 mil pe que nas pro pri e da -
des, se gu ra men te 40 mil de las pro du zem café. V. Exª
pode en tão ima gi nar o dra ma que tem ca u sa do à nos -
sa eco no mia. No ano pas sa do, ven deu-se café, em
al guns ca sos, por até R$100,00 a saca. Nes te ano,
nos sos pro du to res às ve zes não con se guem se quer
R$25,00 por saca. É es tar re ce dor. Toda a eco no mia
do Esta do está indo para essa vala co mum por con ta
da que da do pre ço do café. Não te mos en con tra do
uma so lu ção a cur to pra zo, a não ser aqui lo que aca -
ba de di zer V. Exª, que é “tec ni fi car” a la vou ra, me lho -
ran do sua qua li da de e pro du ti vi da de. Para isso, é pre -
ci so que os Go ver nos dos Esta dos, so bre tu do dos
Esta dos pro du to res de café, te nham a sen si bi li da de
de apor tar re cur sos para me lho rar a ex ten são ru ral. O 
Go ver no Fe de ral, da mes ma for ma, deve olhar com
ou tros olhos para a ex ten são ru ral. O Ban co do Bra sil
deve ar ru mar uma fór mu la para me lho rar a pro pos ta
de pror ro gar para mais um ano o pa ga men to da pri -
me i ra par ce la das dí vi das dos fi nan ci a men tos da la -
vou ra ca fe e i ra. Nes te mo men to de cri se, ao tra tar da
dí vi da, de ve ría mos alon gar o per fil da dí vi da, por que
não bas ta pror ro gar por um ano o ven ci men to da pri -
me i ra par ce la, é pre ci so alon gar o per fil até por que,
his to ri ca men te, sa be mos que o pre ço do café sem pre 
os ci lou  isso é uma ques tão de mer ca do – e, quan do
ele os ci la, pas sa de dois a cin co anos com o pre ço em 
ba i xa até que se es bo ce uma re a ção. Sen do as sim,
pror ro gar-se a dí vi da ape nas por um ano, como te nho 
ou vi do fa lar por par te do Ban co do Bra sil, é mu i to pou -
co. Pre ci sa mos cri ar ins tru men tos que pos si bi li tem o
nos so agri cul tor, pri me i ro, a não er ra di car a la vou ra,
mas a acre di tar nela, fa zer um con sór cio com ou tras
la vou ras. Nes se caso, en tram no va men te a ques tão
da ex ten são ru ral, da tec ni fi ca ção da la vou ra, apli ca -
ção de in su mos, e as sim a la vou ra do café se ria tra ta -
da de for ma mais ade qua da do pon to de vis ta da tec -
no lo gia. Qu e ro di zer, por fim, que ti ve mos, no sá ba do
pas sa do, uma im por tan te re u nião re a li za da na ci da de 
de Ca co al, no meu Esta do, co nhe ci da como a ci da de
do café em Ron dô nia, em que es ti ve ram jun tos téc ni -
cos, pro du to res, ma qui nis tas, ex por ta do res, en fim
todo o seg men to en vol vi do com a la vou ra do café,
ten tan do en con trar um ca mi nho e cons tru ir uma so lu -



ção, que não se faz a cur to pra zo. Lá es ta mos bus can -
do um ca mi nho para cri ar um fun do es ta du al, a par de 
tudo aqui lo que en ten do ser de res pon sa bi li da de do
Go ver no Fe de ral en vol ven do o se tor pro du ti vo, a ini -
ci a ti va pri va da, os ex por ta do res, o Go ver no do Esta -
do, re du zin do o ICM na qui lo que lhe com pe te para o
café. Com isto, cri ar-se-ia um fun do a ser apli ca do
exa ta men te na ex ten são ru ral e na me lho ria da qua li -
da de da la vou ra. Agra de ço a V. Exª a opor tu ni da de de
apar teá-lo. O pro nun ci a men to que faz é ab so lu ta -
men te opor tu no, e es pe ro que aque les que o es tão
ou vin do en ten dam nos sa afli ção e que jun tos pos sa -
mos en con trar um ca mi nho para os pro du to res de
café do Bra sil.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Mo re i ra Men des, agra de ço e aco lho o apar -
te de V. Exª. Não vou co men tá-lo por que meu tem po
está res tri to e não que ro pre ju di car os pró xi mos ora -
do res. 

De cer ta for ma, Sr. Pre si den te, Ron dô nia é um
pro lon ga men to do Esta do do Espí ri to San to. Lá es tão
ca fe i cul to res ca pi xa bas e seus fi lhos, que apren de -
ram a cul tu ra do café no Espí ri to San to e a le va ram a
Ron dô nia, onde te mos mu i tos ami gos e pes so as da
nos sa con vi vên cia.

Pre ci sa mos de me ca nis mos de in cen ti vo à pro -
du ção lo cal por meio de fi nan ci a men to, su por te tec -
no ló gi co e in fra-es tru tu ra. Nos so pro du tor tem de ser
com pe ti ti vo na bus ca de no vos mer ca dos, para ga -
ran tir me lho res pre ços, mas tam bém para su por tar
es ses ci clos de ba i xa, que são co muns na vida da ca -
fe i cul tu ra. 

No âm bi to ex ter no, nos sa atu a ção nas ins ti tu i -
ções in ter na ci o na is do se tor de vem pri vi le gi ar o for ta -
le ci men to téc ni co e a uti li za ção dos me ca nis mos de
mer ca do para pro mo ver sua pró pria re gu la ção. 

Há na con jun tu ra um pro ble ma so ci al gra ve a ser
en fren ta do: te mos de ga ran tir mi ni ma men te a sa ú de
do pro du tor por meio de me di das tran si tó ri as como a
re ne go ci a ção dos ven ci men tos dos re cur sos fi nan ci a -
dos. Nes ta se ma na, a Ban ca da Fe de ral do Espí ri to –
con vi da mos ou tras Ban ca das a se as so ci a rem à nos -
sa ação – es ta rá en vi an do ao Mi nis tro da Fa zen da,
Dr. Pe dro Ma lan, ofí cio so li ci tan do a pror ro ga ção dos
fi nan ci a men tos de cus te io, ori un dos de re cur sos do
Fun ca fé e dos con tra tos do Pro naf de va lo res até
R$15.000,00. Esta mos con vic tos de que não fal ta rá
apo io e de que a ca fe i cul tu ra ca pi xa ba e do País re en -
con tra rá seu ca mi nho, o ca mi nho da pro du ti vi da de,
da com pe tên cia téc ni ca e da qua li da de – os ca fés de
qua li da de es tão ten do um va lor mu i to im por tan te no
mer ca do na ci o nal e mun di al –, con tri bu in do, as sim,

para o for ta le ci men to do se tor e da eco no mia bra si le i -
ra na qui lo que lhe com pe te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a

pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, do 

PMDB do Rio Gran de do Sul, por per mu ta com o Se -
na dor Luiz Otá vio, pelo pra zo de vin te mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, agra de ço a gen ti -
le za de V. Exª em me ce der o tem po e a sua to le rân cia 
de es tar aqui, pre si din do es ses tra ba lhos, em bo ra –
ima gi no – es te ja lou co para che gar em casa e abra çar 
a cria nova. Meus cum pri men tos a V. Exª e à sua es -
po sa pelo nas ci men to de mais um bebê. Te nho a cer -
te za de que ha ve rá de tra zer mu i ta fe li ci da de a V. Exª,
à sua es po sa e aos seus ir mão zi nhos. V. Exª ain da é
jo vem, mas eu, em ida de mais avan ça da, que tive
essa ex pe riên cia, nes ta nos sa cor ri da – ao seu lado,
está o Se na dor José Fo ga ça, que tam bém pode fa lar
so bre isso, pois, mais do que eu, vive es ses mo men -
tos –, nes sa agi ta ção de Bra sí lia e no Con gres so Na -
ci o nal, não há nada mais sen sa ci o nal do que che gar
em casa e ter uma cri an ça pe que na a nos abra çar e a
nos mos trar que o mun do con ti nua e que exis te mu i ta
be le za à mar gem do que de não bo ni to ve mos nes ta
Casa.

Sr. Pre si den te, te nho dois as sun tos para fa lar:
um en vol ve meu Par ti do e mi nha cam pa nha e o ou tro
está re la ci o na do à eco no mia bra si le i ra. Entro na li nha
do ora dor que me an te ce deu e me ta de do que eu di ria 
ele ex pôs, com gran de com pe tên cia, des ta tri bu na.
Pa re ce até que com bi na mos que ele fa la ria uma par te 
e de po is eu con ti nu a ria.

Nes sa mes ma li nha, ana li so a man che te da Fo -
lha de S.Pa u lo pu bli ca da on tem: “Pro gra mas Estra té -
gi cos do Go ver no Fer nan do Hen ri que Estão Pa ra dos”.

Lem bram-se to dos de que hou ve um mo men to
de gran de eu fo ria no Go ver no, quan do re sol veu cri ar
50 pro gra mas pri o ri tá ri os do Go ver no – era o Pro je to
Avan ça Bra sil. Eram pro je tos im por tan tes, de peso, e
ne ces sá ri os para a eco no mia do País, que ala van ca -
ri am o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so.

O que diz essa man che te pu bli ca da pela Fo lha
de S. Pa u lo? Em pelo me nos 28 dos 50 pro gra mas
pri o ri tá ri os do Go ver no – re for ma agrá ria, ro do vi as,
ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co, se gu ran ça –, gas ta -
ram me nos de 10% da ver ba pre vis ta no or ça men to
do pri me i ro se mes tre des te ano.



Quer di zer, um pla no de im pac to, 50 pro je tos
para trans for mar e dar uma mo bi li za ção fi nal ao Go -
ver no do Pre si den te, em 28 dos 50 pro je tos, me nos
de 10% do pre vis to para o pri me i ro se mes tre fo ram
uti li za dos até ago ra.

Cons ta do Re la tó rio do Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to que, com os cor tes fe i tos, em ri go ro so con tro le
de gas tos dos Mi nis té ri os, o Go ver no tem pago os ju -
ros da dí vi da pú bli ca. 

O di nhe i ro pre vis to para o gran de pro je to de re a -
li za ções de Go ver no – de po is de uma se le ção fe i ta,
mi nis té rio por mi nis té rio, se tor por se tor, pelo mais im -
por tan te, pelo mais ne ces sá rio, mais ga ran ti do, com
um sis te ma de fis ca li za ção para que as me tas fos sem 
cum pri das exa ta men te como pre vis to – foi des ti na do
ao pa ga men to dos ju ros da dí vi da. Gas ta ram 10% no
pro je to; 90% fo ram para os ju ros da dí vi da.

Se gun do o Mi nis té rio do Pla ne ja men to, a exe -
cu ção or ça men tá ria tem de ser ana li sa da caso a
caso, pois al guns pro gra mas têm re cur sos que não
são or ça men tá ri os, como a Agri cul tu ra Fa mi li ar e o
De sen vol vi men to de Mi cro, Pe que nas e Mé di as
Empre sas. 

Essas in for ma ções com pro vam que o or ça men -
to vo ta do no Con gres so é uma peça de fic ção, pois
de nada vale des ti nar re cur sos para os pro gra mas
so ci a is, se a ver ba não é li be ra da, por que des vi a da
para o pa ga men to da dí vi da.

Enquan to isso, na mes ma Fo lha de S.Pa u lo, le -
mos: “Se mes tre foi o se gun do me lhor do Real para
ban cos” – que, aliás, tri pli ca ram seu pa tri mô nio nes se 
pri me i ro se mes tre. Insti tu i ções só lu cra ram mais em
99, pe río do da des va lo ri za ção: ju ros in flu en ci am de -
sem pe nho“. Estu do fe i to pela con sul to ria ABM Con -
sul ting com vin te ba lan ços di vul ga dos até a se ma na
pas sa da mos tra que o re tor no mé dio ao pri me i ro se -
mes tre foi de 22,8%. Esse per cen tu al só é me nor do
que os 23,3% do mes mo pe río do de 1999. A mé dia
his tó ri ca do setor é de cer ca de 15%. Ju ros al tos
per mi ti ram que os ban cos ti ves sem os me lho res de -
sem pe nhos de sua his tó ria no Pla no Real. Os pro je -
tos prin ci pa is pa ra ram, a eco no mia es tag na da, o
PIB di mi nu in do. Os ban cos, numa eu fo ria to tal. Jun -
tos, os ban cos ana li sa dos con se gui ram a se gun da
ma i or re ce i ta da era do real: 39,7 bi lhões. É um va lor 
58,4% ma i or do que o apre sen ta do em ju nho de
1995, um ano após a im plan ta ção do real. Na ad mi -
nis tra ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, os
ban cos ti ve ram um au men to em seus lu cros de
58,4%. O ma i or des de 1995.

O Cor re io Bra zi li en se de hoje pu bli ca: “Pa tri -
mô nio dos ban cos tri pli ca”. 

“Le van ta men to da Con sul to ria Aus tin
Asis mos tra cres ci men to de 200% no ca pi tal 
de qua tro das cin co ma i o res ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras du ran te go ver no FHC. Ban co do
Bra sil teve o de sem pe nho mais fra co en tre
os gran des. ”O Pla no Real aca bou com a in -
fla ção, mas a po lí ti ca eco nô mi ca que o su -
ce deu trans for mou a eco no mia num ver da -
de i ro ban que te para os ban cos. O Itaú le vou 
qua se cin co dé ca das para cons tru ir o pa tri -
mô nio de R$2,5 bi lhões com que che gou a
de zem bro de 1994 (...). O re sul ta do é que o
Itaú ter mi nou o pri me i ro se mes tre de 2001
com R$7,3 bi lhões de pa tri mô nio lí qui do. Ou 
seja, qua se tri pli cou de ta ma nho du ran te o
go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.”

O Ban co Itaú le vou 50 anos para cons tru ir o pa -
tri mô nio de R$2,5 bi lhões, com que che gou em de -
zem bro de 1994, e ter mi nou o pri me i ro se mes tre de
2001 com R$7,3 bi lhões – de R$2,5 bi lhões para
R$7,3 bi lhões no Go ver no de Fer nan do Hen ri que
Car do so!

Enquan to isso, do lo ro sa men te, ve mos ou tra
man che te: ”Da dos apon tam Bra sil vul ne rá vel“. Vejo,
com sa tis fa ção, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que,
com a sua fi gu ra de com pe tên cia, de bri lho, na re u -
nião dos pre si den tes do Gru po do Rio, em San ti a go
do Chi le, pre gan do co la bo ra ção e so li da ri e da de com
a Argen ti na. Mas o Bra sil, exa ta men te por es ses nú -
me ros, tem au men ta do sua vul ne ra bi li da de. Os nú -
me ros in di cam que, de 1995 para 2000, o País pas -
sou a gas tar mais com a dí vi da ex ter na. Os gas tos
sal ta ram de 3% do PIB, em 1995, para 9,4% no ano
2000. A dí vi da ex ter na lí qui da cres ceu 18,8%, fe chan -
do o ano 2000 com 39,6% do PIB. Para pa gar a dí vi -
da, mos tra o Ban co Cen tral, o Bra sil pre ci sa ria jun tar,
sem gas tar nada, o equi va len te a 3,5 anos de suas
ex por ta ções. Três anos e meio das nos sas ex por ta -
ções, ar re ca dar, guar dar, não gas tar um cen ta vo,
para atu a li zar a nos sa dí vi da ex ter na. A par ce la das
ex por ta ções com pro me ti da com os gas tos da dí vi da
ex ter na su biu 120,6% no Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so. 

Para Antô nio Cor rêa de La cer da, pre si -
den te da SO BE E TE (So ci e da de Bra si le i ra
para Estu dos de Empre sas Tran sa ci o na is e
de Glo ba li za ção Eco nô mi ca), o au men to da
de pen dên cia é fru to da des na ci o na li za ção
da eco no mia e do câm bio ado ta do até 1999.



A des na ci o na li za ção au men tou o pas -
si vo ex ter no lí qüi do, que é o vo lu me de di -
nhe i ro que es tran ge i ros man têm apli ca do no 
país, sob a for ma de em prés ti mos e in ves ti -
men tos in ter nos, me nos o que os bra si le i ros 
em pres tam ou in ves tem no ex te ri or. Isso sig -
ni fi ca que au men ta ram, no Bra sil, as re mes -
sas de lu cro e o pa ga men to de ju ros para
ou tros pa í ses.

Sr. Pre si den te, é di fí cil ana li sar es ses nú me ros, 
que in di cam que o Bra sil fica mais su je i to às cri ses
que es tão aí. O Bra sil está hoje mais na vi tri ne di an -
te de qua is quer cri ses que es tou ram no con ti nen te
ou no mun do. Indi ca do res do Ban co Cen tral mos -
tram que o grau de de pen dên cia do Bra sil dis pa rou
de 1995, quan do Fer nan do Hen ri que as su miu, para
o pri me i ro man da to de 2000. 

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª faz
uma aná li se pro fun da, ri go ro sa e acer ta da da eco no -
mia bra si le i ra, men ci o nan do os lu cros aca cha pan tes
dos ban cos. É bom lem brar que pra ti ca men te qua se
to dos os ban cos ti ve ram o be ne fí cio do Pro er tam -
bém. Fo ram mi lhões e mi lhões, por meio do Pro er,
para os ban cos bra si le i ros. A dí vi da mul ti pli cou-se por 
mais de cin co ve zes. O PIB, no úl ti mo tri mes tre, caiu
0,99%, pra ti ca men te 1%. Alar de ia-se pelo Bra sil afo ra 
que o gran de fe i to des te Go ver no foi a es ta bi li da de
eco nô mi ca. Mas que es ta bi li da de é essa, su je i ta aos
pro ble mas da Argen ti na, da Chi na e de ou tros pa í -
ses? Que es ta bi li da de eco nô mi ca é essa na si tu a ção
em que o Bra sil se en con tra? Se na dor Pe dro Si mon,
digo-lhe que essa eli te eco nô mi ca con ti nua a co man -
dar os des ti nos do País. É essa eli te eco nô mi ca que
se re ú ne para es co lher o fu tu ro Pre si den te da Re pú -
bli ca. Acre di to que pre ci sa ha ver uma re a ção do povo
bra si le i ro con tra esse es ta do de co i sas. Por isso cum -
pri men to V. Exª pelo bri lhan te pro nun ci a men to. Aliás,
quan do sobe à tri bu na des ta Casa, V. Exª nos aler ta
para os pro ble mas sé ri os que o nos so País está en -
fren tan do. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de -
ço, emo ci o na do, a V. Exª pelo apar te. Mas que ro
acres cen tar: ama nhã ha ve rá uma re u nião do Con se -
lho Mo ne tá rio. Tive a hon ra de fa zer par te do Con se lho
Mo ne tá rio por um ano, quan do era Mi nis tro da Agri cul -
tu ra. Na que la épo ca, o Con se lho Mo ne tá rio ti nha
aque la sala enor me do Mi nis tro da Fa zen da, onde se

re u ni am uns 10 Mi nis tros, os Pre si den tes do Ban co
Cen tral, do Ban co do Bra sil, do BNDES, em pre sá ri os
im por tan tes, con vi da dos e uma sé rie de pes so as. Eu
acha va até que era de ma is, con fes so – prin ci pal men -
te, ha via mu i ta gen te de fora. Eu di zia ao Pre si den te
que ti nha um pro je to para tam bém bo tar lá den tro as
li de ran ças tra ba lha do ras. Por que ha via uma sé rie de
en ti da des em pre sa ri a is com re pre sen tan tes no Con -
se lho Mo ne tá rio, e os tra ba lha do res e ou tras en ti da -
des não ti nham? Aí, o Go ver no do Se nhor Fer nan do
Hen ri que fez uma co i sa in te res san te. O Con se lho Mo -
ne tá rio é hoje com pos to de três pes so as: o Mi nis tro
da Fa zen da, o Mi nis tro do Pla ne ja men to e o Pre si -
den te do Ban co Cen tral. Se con si de rar mos que o car -
go de Pre si den te do Ban co Cen tral é car go di re ta -
men te li ga do ao Mi nis tro da Fa zen da, ou ele e o Mi -
nis tro da Fa zen da agem em acor do, ou um dos dois
tem de cair fora.

Ve mos hoje que o tal do Con se lho Mo ne tá rio é
pi a da. Eles se re ú nem para se re u nir. Mas, na ver da -
de, nem sei se re ú nem. O que sei é que as de ci sões
são as si na das pelo Ma lan como Pre si den te do Con -
se lho Mo ne tá rio. Ama nhã, o Con se lho vai se re u nir. E
até o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, de San ti a go do
Chi le, dis se que es pe ra – é um Pre si den te in te res san -
te, pois ele ape nas es pe ra; po dia de ter mi nar – que
ba i xem os ju ros na re u nião de ama nhã. E há uma ex -
pec ta ti va de que re al men te ama nhã seja de ter mi na -
da, pelo Ban co Cen tral, uma que da dos es cor chan tes 
ju ros que hoje os ban cos es tão co bran do.

Esti ve em São Pa u lo na sex ta-fe i ra, onde con -
ver sei com mu i tas pes so as, e eu di ria que há uma ex -
pec ta ti va enor me nes se sen ti do, de que haja uma si -
na li za ção para em pre sá ri os, in dús tria e so ci e da de
bra si le i ra, da di mi nu i ção dos ju ros. Acre di to que, de
cer ta for ma – não sei se foi de pro pó si to – es sas man -
che tes, mos tran do os lu cros dos ban cos, a si tu a ção
em que es tão, mos tran do como eles vão ”mu i to bem,
obri ga do“ é qua se a jus ti fi ca ti va. O Con se lho Mo ne tá -
rio Na ci o nal, se de ter mi nar a que da de ju ros, não pre -
ci sa fa zer ne nhu ma jus ti fi ca ti va; elas já es tão em to -
dos os jor na is de hoje. Po de ria di zer: ”Con si de ran do
as pu bli ca ções dos jor na is de on tem, se gun da-fe i ra,
mos tran do os lu cros fan tás ti cos que ti ve ram os ban -
cos do Bra sil, po de mos de ter mi nar uma di mi nu i ção
nos ju ros no va lor de tan to“. Acre di to que vai acon te -
cer, es tou con ven ci do, es tou con vic to de que ama nhã
acon te ce rá isso. E é uma no tí cia boa no meio de tan -
tas no tí ci as ru ins a que es tão re fe rin do.

O ou tro as sun to, Sr. Pre si den te, abor da rei em
tese. Meu tem po está no fi nal, por isso de i xa rei para
ama nhã, se for pos sí vel. Diz res pe i to ao meu Par ti do.



Esta mos com uma con ven ção mar ca da para o dia 9.
Está aqui o nos so Pre si den te, o Se na dor Ma gui to Vi -
le la, está ali o nos so com pa nhe i ro Mi chel Te mer,
numa dis pu ta de mo crá ti ca a mais ele va da para de ba -
ter a es co lha do fu tu ro Pre si den te do PMDB.

Por ou tro lado, te mos o ex-Pre si den te, meu
gran de ami go, Ita mar Fran co, e eu, numa dis pu ta
numa con ven ção para ver qual dos dois será o can di -
da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca pelo PMDB. Te nho
dito e re pe ti do: nin guém ha ve rá de ou vir da mi nha
boca uma pa la vra que não seja de elo gio, de ad mi ra -
ção, de ca ri nho e de afe to pelo Pre si den te Ita mar
Fran co. Ele tem to das as con di ções de vol tar a ser
Pre si den te do Bra sil. Na úl ti ma con ven ção do PMDB,
vo tei nele. Eu ti nha di re i to a três vo tos na con ven ção
do PMDB, e dei os três vo tos ao Pre si den te Ita mar
Fran co con tra a can di da tu ra de Fer nan do Hen ri que
Car do so. La men ta vel men te, não foi pos sí vel.

Espe ro que o Ita mar e eu pos sa mos ter uma
con ven ção de mo crá ti ca, a mais aber ta e a mais li vre.
O Pre si den te Ita mar Fran co, con tan do com os re sul -
ta dos das pes qui sas apon ta das pela gran de im pren -
sa, tem pre fe rên cia jun to à so ci e da de bem ma i or do
que eu. É pro vá vel que ele seja o ven ce dor. Se as sim
for, se rei o pri me i ro a apla u di-lo e es pe rar que ele seja 
o nos so can di da to, como es pe ro que, se for eu o can -
di da to – ele dis se isso pes so al men te, na pre sen ça de
vá ri as pes so as, a mim –, ele da ria o seu apo io.

O que não es tou gos tan do é da in sis tên cia do
Dr. Le o nel Bri zo la, que ain da ago ra, nes te mo men to
em que es tou aqui na tri bu na, está lá no Rio de Ja ne i -
ro, in sis tin do com o nos so com pa nhe i ro Ita mar Fran -
co para que ele saia do PMDB, para que ele vá para o
PDT e faça uma ali an ça com o Sr. Ciro Go mes.

O in te res san te é que o Dr. Bri zo la fez um pro gra -
ma gra tu i to, da que les a que o PDT tem di re i to, e nes -
se pro gra ma a que o PDT tem di re i to ele fez a sua
pro gra ma ção pro tes tan do con tra o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que, que está se me ten do no PMDB, que
está dan do pal pi te, que está in flu en ci an do e está que -
ren do des gas tar o PMDB.

Acho que o Sr. Bri zo la fez bem. O Se nhor Fer -
nan do Hen ri que não tem nada que se me ter no
PMDB, não tem nada que ver com o PMDB. O
PMDB vai de ci dir na sua con ven ção, com as suas
Li de ran ças, o seu des ti no. Aí, con cor do. Essa tese
que do Dr. Fer nan do Hen ri que ima gi nar que tem o
di re i to de im por que o PMDB apóie o can di da to do
PSDB não exis te. É uma una ni mi da de no PMDB a
can di da tu ra pró pria e traz, como con se qüên cia, o
afas ta men to do Go ver no. Qu an to a isso, o Dr. Bri zo -
la pode fi car tran qüi lo.

Ago ra, por ou tro lado, eu é que me pre o cu po
com a in sis tên cia do Dr. Bri zo la que ren do ti rar o Ita -
mar do nos so Par ti do. O Fer nan do Hen ri que está fa -
zen do for ça para que o PMDB não apóie o Ita mar e
apóie o Go ver no. Em com pen sa ção, o Sr. Bri zo la está
fa zen do for ça para ti rar o Ita mar dos qua dros do
PMDB para levá-lo para o PDT. E vai à te le vi são di zer
que la men ta, que é um ab sur do o que o Fer nan do
Hen ri que está fa zen do, pra ti can do um ato de des cor -
te sia, não res pe i tan do os Par ti dos po lí ti cos, não dan -
do for ça aos Par ti dos po lí ti cos, que es tão que ren do
en fra que cer o PMDB. Pos so usar as pa la vras que o
Dr. Bri zo la usou ao se di ri gir ao Fer nan do Hen ri que
para me di ri gir ao Dr. Bri zo la, com re la ção ao que ele
está fa zen do jun to ao Dr. Ita mar Fran co.

So li ci tar, fa zer um le van ta men to, uma pro pos ta,
di a lo gar é nor mal. É nor mal que qual quer Par ti do
que i ra ter a hon ra de ter o Ita mar como can di da to.
Pro cu rar o Ita mar, bus car um en ten di men to en tre as
Opo si ções, con ver sar com o Ciro, isso tudo é nor mal.
Mas a in sis tên cia, a for ça, a per su a são e a cons tân cia 
sa í ram do ter re no da ele gân cia po lí ti ca e pas sa ram
para o ter re no de uma pres são que tem mu i to de fal ta
de gran de za.

Espe ro que o Dr. Ita mar Fran co não se ilu da. Sei
que o Dr. Bri zo la é um ho mem de bem e que ro fe li ci -
tá-lo hoje. Esta mos na Se ma na da Le ga li da de que, no 
dia 25 pró xi mo, fará 40 anos que o Dr. Bri zo la co man -
dou do Rio Gran de do Sul o Mo vi men to da Le ga li da -
de, uma das pá gi nas mais bo ni tas da His tó ria do Bra -
sil, quan do os mi li ta res de cre ta ram que João Gou lart,
com a re nú ni ca de Jâ nio Qu a dros, não as su mi ria a
Pre si dên cia da Re pú bli ca, e os três Mi nis tros mi li ta -
res im pu se ram o Pre si den te do Con gres so a ocu par a 
Pre si dên cia da Re pú bli ca.

O Sr. Le o nel Bri zo la, do Rio Gran de do Sul, fez a 
Cam pa nha da Le ga li da de, a Rede da Le ga li da de. Co -
man dan do pela Rá dio Gu a i ba, fez um mo vi men to
extra or di ná rio, que uniu todo o Rio Gran de do Sul –
fato se me lhan te só ocor reu na Re vo lu ção de 30. O
Sr. Leonel Bri zo la fez, por meio de uma ca mi nha da
por rá di os e jor na is do Bra sil in te i ro, com que o Dr.
João Gou lart ter mi nas se vol tan do ao Bra sil e sen do
em pos sa do na Pre si dên cia da Re pú bli ca.

É ver da de que hou ve o pro ble ma do par la men -
ta ris mo, quan do o Con gres so co me teu um erro gra ve. 
É ver da de que a vo ta ção se deu de ma ne i ra gros se i -
ra. Mas o Mo vi men to da Le ga li da de dá nota dez ao Dr. 
Bri zo la.

Mes mo as sim, nes te dia, eu lhe digo: ”não fica
bem, Dr. Bri zo la, esse tipo de tra ba lho“. Eu di ria ao
meu ami go Dr. Ita mar Fran co que ele tem todo o di re i -



to de es co lher, mas hoje ele sabe, nós sa be mos e o
meu ami go Ma gui to Vi le la, pre si den te do meu Par ti -
do, sabe que a can di da tu ra di re ta à Pre si dên cia da
Re pú bli ca do PMDB é ir re ver sí vel. Não há for ça al gu -
ma, nem Pre si den te da Re pú bli ca nem nin guém que
bar re esse pro ces so. Se há al guém, den tro do PMDB, 
ten tan do for çar al gum mo vi men to em sen ti do con trá -
rio, fi ca rá fa lan do so zi nho. O PMDB de ci di rá pela can -
di da tu ra pró pria e afas tar-se-á do Go ver no.

Por isso, se o Dr. Ita mar Fran co sair do Par ti do,
será uma per da para nós, uma gran de per da para o
PMDB, mas o Par ti do con ti nu a rá a sua ca mi nha da.
Não sei o que ocor re rá com o Dr. Ita mar, não sei.

O Dr. Bri zo la é um ho mem de gran de va lor e
de gran des qua li da des. Mas, na ver da de, no que se
re fe re à Pre si dên cia da Re pú bli ca, ele não tem sido
mu i to fe liz, não tem acer ta do, em bo ra a sua luta
seja per ma nen te des de que era Go ver na dor, des de
a cam pa nha “cu nha do não é pa ren te”, quan do ele
bus ca va a Pre si dên cia da Re pú bli ca e ter mi nou não
con se guin do.

Des de en tão, hou ve vá ri os mo vi men tos – pre fi ro 
não os ci tar – em que o Dr. Bri zo la se com pro me teu
com vá ri as si tu a ções, até com pes so as como o
ex-Pre si den te Fer nan do Col lor e o ex-Pre si den te Fi -
gue i re do, com os qua is ele não ti nha ne nhu ma iden ti -
da de. Essa é uma de mons tra ção de que ele bus ca,
qua se com alu ci na ção, che gar à Pre si dên cia. Pri me i -
ro, can di da tou-se ele pró prio. Não deu. Can di da -
tou-se, en tão, a vice do Lula. Como não foi pos sí vel
ser vice do Lula, co or de na, ago ra, uma ca mi nha da.

Mas não é por aí, meu ami go Ita mar Fran co. Não 
é por aí. V. Exª tem a sua bi o gra fia, tem o seu pas sa do 
e tem o seu pre sen te. E as pers pec ti vas hoje são do
PMDB. Alguém diz as sim: ”Si mon, você está fa zen do
isso para o Ita mar, e, se o Ita mar fica no PMDB, ele
tem to das as con di ções de der ro tá-lo e de fa zer com
que você per ca a con ven ção para ele“. E daí?! Não
es tou em bus ca da im po si ção do meu nome, mas
que ro que o PMDB te nha um bom can di da to. Se
acha rem que o Ita mar é bom, se rei o pri me i ro a re co -
nhe cer que o Ita mar é óti mo! Ago ra, se S. Exª sair, es -
ta re mos em cam pos opos tos. Uma co i sa é o Ita mar
can di da to a Pre si den te pelo PMDB; ou tra co i sa é uma 
can di da tu ra in ven ta da pelo PDT, para, de uma hora
para ou tra, mu dar a sua tra je tó ria e a sua bi o gra fia.
Eles es tão lá re u ni dos! Ape lo para que Deus ins pi re o
meu ami go Ita mar Fran co.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a

pa la vra ao no bre Se na dor José Agri pi no, do PFL do
Rio Gran de do Nor te, por vin te mi nu tos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta Casa é tes te mu -
nha de que não cos tu mo tra zer fa tos da mi nha pro vín -
cia do Rio Gran de do Nor te para de ba te nes ta Casa,
mas sou obri ga do a fa zê-lo e o faço hoje, por que o
caso que abor da rei de i xou de ser es ta du al para ser
na ci o nal. Infe liz men te, o meu Esta do en tra na rota na -
ci o nal das de nún ci as de fa tos de sa bo na do res do ser -
vi ço pú bli co es ta du al. 

Este caso é do co nhe ci men to do País, pe las de -
nún ci as e pe las no tí ci as ve i cu la das no Jor nal da Re -
cord, por Bo ris Ca soy, em di ver sas edi ções; no Jor nal
Na ci o nal do úl ti mo sá ba do, da TV Glo bo; e ago ra,
mais re cen te men te, pelo en vol vi men to da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil, a OAB na ci o nal.

La men to tra zer a esta Casa um fato que en tris -
te ce o Rio Gran de do Nor te e a mim, par ti cu lar men te.
Não se tra ta de um fato de pro vín cia, mas de um fato
na ci o nal. É meu de ver, como Se na dor pelo Rio Gran -
de do Nor te, tra zê-lo ao co nhe ci men to da Casa para
re gis trar a mi nha po si ção. 

Há dois ou três me ses, um ci da dão acu sa do de
en vol vi men to com ho mi cí dio no Rio Gran de do Nor te
pres tou de po i men to, es cri to e as si na do, ao Mi nis té rio
Pú bli co do Esta do, tes te mu nha do por um De le ga do
da Po lí cia Ci vil. Esse tes te mu nho pres ta do por um
acu sa do de ho mi cí dio con ti nha de nún ci as de ex tre ma 
gra vi da de. De tão gra ves, os fa tos de nun ci a dos, ape -
sar da sua ori gem, mo ti va ram uma in ves ti ga ção res -
pon sá vel por par te do Mi nis té rio Pú bli co do Rio Gran -
de do Nor te, que, me di an te man da do ju di ci al, en trou
na imo bi liá ria do cu nha do do Go ver na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho – o prin ci pal acu sa do no de po i men to – e
fez uma apre en são de uma gran de quan ti da de de do -
cu men tos. Se gun do o Mi nis té rio Pú bli co do Rio Gran -
de do Nor te, tra ta-se de do cu men tos com pro me te do -
res, pro vas da qui lo que o acu sa do de ho mi cí dio dis se
em seu de po i men to e que de mons tram cla ra men te
in dí ci os for tís si mos de que no Go ver no do Rio Gran -
de do Nor te exis ti am, por par te do cu nha do do Go ver -
na dor, trá fi co de in fluên cia, su per fa tu ra men to de
obras e in fluên cia no pa ga men to de pre ca tó ri os tra -
ba lhis tas, en tre ou tras co i sas.

Sr. Pre si den te, após a pu bli ca ção des se de po i -
men to, fe i ta pela im pren sa lo cal, que pro vo cou enor -
me in qui e ta ção na so ci e da de po ti guar, abor da gens e
in ves ti ga ções ocor re ram no Rio Gran de do Nor te. No
cur so des sas abor da gens e in ves ti ga ções, fa tos de -
ter mi na ram a de mis são de dois Se cre tá ri os de Esta -
do. O pri me i ro de mi ti do foi o Se cre tá rio de Se gu ran ça
Pú bli ca, que re ce beu, se gu ra men te, có pia do de po i -



men to – e com bre vi da de –, uma vez que esse foi
pres ta do ao Mi nis té rio Pú bli co com a pre sen ça de um
De le ga do da Po lí cia Ci vil, que, evi den te men te, é su -
bor di na do à Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca. Mas
esse Se cre tá rio re ce beu có pia do de po i men to e uma
fita de ví deo gra va da com o de po i men to. Essa fita de
ví deo foi des tru í da, mes mo sen do pro va de um cri me
que es ta va de i xan do a opi nião pú bli ca do Rio Gran de
do Nor te per ple xa. Essa pro va foi anun ci a da como
des tru í da, o que não ca u sou ne nhu ma es tra nhe za no
Go ver na dor. S. Exª, ao con trá rio da so ci e da de po ti -
guar, não fi cou per ple xo com a des tru i ção da fita de -
ter mi na da pelo Se cre tá rio de Se gu ran ça. S. Exª não
viu ne nhum mal nis to e, por essa ra zão, não man dou
de mi tir o Se cre tá rio de Se gu ran ça. 

Mas foi de mi ti do, dias ou se ma nas após, pelo
fato de ter sido de nun ci a do, tam bém pela im pren sa,
que, pro pri e tá rio de uma fa zen da ru ral pro du to ra de
ba na na, o Se cre tá rio te ria ven di do a fru ta al gu mas
ve zes, por pre ço nor mal, ao Cor po de Bom be i ros,
cor po ra ção sob sua ju ris di ção. Mo vi do pela pres são
da opi nião pú bli ca, S. Exª, o Go ver na dor do Rio Gran -
de do Nor te, Ga ri bal di Alves, de mi tiu o Se cre tá rio.

A abor da gem dos fa tos que aqui es tou re la tan -
do tam bém le va ram à de mis são do Pro cu ra dor-Geral
do Esta do. Ci ta do no de po i men to, foi ob je to de ma té -
ria di vul ga da pela im pren sa po ti guar e pela im pren sa
na ci o nal em re por ta gem de te le vi são, de uma vi sí vel
ca de ia de trá fi co de in fluên ci as en tre o cu nha do do
Go ver na dor e o Pro cu ra dor-Geral do Esta do, che gan -
do ao Go ver no do Esta do. Pas sa ram-se dias até que
a per ple xi da de da opi nião pú bli ca fos se sa tis fe i ta com 
a de mis são do Pro cu ra dor-Geral do Esta do. Ter mi nou 
de mi ti do, mas pela per ple xi da de e pres são da opi nião 
pú bli ca; pres são que hoje se es ten de de nor te a sul,
de les te a oes te do Esta do.

O Rio Gran de do Nor te está in dig na do com os
fatos que to dos os dias são de nun ci a dos pela
imprensa.

Con ta mos, é ver da de, com a isen ta e al ti va in -
ves ti ga ção dos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co do Rio
Gran de do Nor te, que, a par de ser al ti va, au tô no ma e
co ra jo sa, con for me ma ni fes ta ram-se al guns pro mo to -
res, já se de cla rou fa vo rá vel e de se jo sa da ins ta u ra -
ção de uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, para
que os fa tos, que são mais po lí ti cos do que téc ni cos,
se jam in ves ti ga dos. E à so ci e da de do Rio Gran de do
Nor te in te res sa, aci ma de tudo, a in ves ti ga ção dos fa -
tos, para que seja evi ta do o pior: a im pu ni da de. 

Faço par te da Opo si ção no Rio Gran de do Nor -
te. Di an te da in dig na ção da so ci e da de po ti guar, que
se vê agre di da to dos os dias por de nún ci as que de sa -

bo nam a con du ta e o ca rá ter de mu i tos dos que fa zem 
par te da vida pú bli ca no Esta do, com pe te à Opo si ção
a obri ga ção de pro mo ver essa in ves ti ga ção po lí ti ca
na sua to tal am pli tu de, como fa ze mos aqui no Se na -
dor Fe de ral por meio de Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to. Se cul pa dos exis ti rem, de vem ser le va dos à
Jus ti ça para que se jam pu ni dos, para que não fi que o
cul pa do im pu ne. 

Cum pri mos, nós da Opo si ção – do PFL, do PTB, 
do PT, do PDT –, o nos so de ver cons ti tu ci o nal – que é
tam bém pri vi lé gio cons ti tu ci o nal das mi no ri as – de
so li ci tar a aber tu ra de uma Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to. São 24 De pu ta dos, e um ter ço se ri am oito.
O re que ri men to apre sen ta do à Assem bléia Le gis la ti -
va con ti nha não oito, mas dez as si na tu ras; por tan to,
duas a mais do que o ter ço re gi men tal. 

Fato de ter mi na do, ou tra exi gên cia re gi men tal e
cons ti tu ci o nal para a aber tu ra de uma CPI, tam bém
exis tia. A de mis são dos dois Se cre tá ri os de Esta do, é
ver da de, foi por pres são da opi nião pú bli ca; mas os
acon te ci men tos que le va ram à de mis são já são os fa -
tos de ter mi na dos que jus ti fi cam a aber tu ra da CPI.

Mas o que ocor reu? Esta é a tris te za que o Rio
Gran de do Nor te tem a la men tar: a ma i o ria, mo vi da
pela pres são do Go ver no, em vez de agir como este
Ple ná rio, sub me teu o re que ri men to não à Mesa, mas
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de po is ao Ple -
ná rio, onde o Go ver no é ma i o ria, ne gan do o di re i to
cons ti tu ci o nal das mi no ri as de in ves ti gar os fa tos por
in ter mé dio de uma CPI, des de que cum pri dos os pre -
ce i tos re gi men ta is e cons ti tu ci o na is. No en tan to, por
uma ma no bra do Go ver no do Esta do, a ma i o ria go -
ver nis ta se mo veu e aba fou a CPI, ras gan do o Re gi -
men to da Assem bléia e a Cons ti tu i ção do Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

A so ci e da de se mo veu. Os aba i xo-assinados
es tão sen do co lhi dos na Ca pi tal e no in te ri or. É a so ci -
e da de que, in dig na da, es tá-se mo ven do para pres si o -
nar a re a li za ção de uma in ves ti ga ção. 

Mais do que a so ci e da de, a Ordem dos Advo ga -
dos do Bra sil, sec ção do Rio Gran de do Nor te, pu bli -
cou uma nota de es tra nhe za e re pú dio à ati tu de da
Assem bléia Le gis la ti va pela sua ma i o ria go ver nis ta –
não por nós, que fa ze mos a opo si ção. A res pos ta da
Assem bléia foi mu i to gros se i ra à Ordem dos Advo ga -
dos do Bra sil. Esta, no meu en ten der, está pres tan do
um pre ci o so ser vi ço às ins ti tu i ções po ti gua res, à or -
dem po ti guar e ao de se jo da so ci e da de de ver es ses
fa tos de nun ci a dos in ves ti ga dos. A sec ção da OAB no
Rio Gran de do Nor te, que foi agre di da, está re ce ben -
do, pelo que es tou in for ma do, a so li da ri e da de da OAB 
Na ci o nal e das sec ções dos Esta dos vi zi nhos.



Tra go este as sun to ao ple ná rio do Se na do por -
que aqui se age di fe ren te. Aqui, cor tan do as car nes,
já fo mos obri ga dos a mo ver pro ces sos que le va ram à
re nún cia, para não se che gar à cas sa ção de três co le -
gas nos sos. Mas não de i xa mos que fa tos de nun ci a -
dos com gra vi da de re co nhe ci da fi cas sem im pu nes.

No meu Esta do, en con tra-se em cur so, pela
mai o ria go ver nis ta na Assem bléia Le gis la ti va, a
pres são do Go ver no às ins ti tu i ções. Os co ra jo sos,
no Rio Gran de do Nor te, têm sa bi do re sis tir, mas a
pres são ma ni fes ta-se ao pon to de eu ler no jor nal
de hoje, edi ção de sá ba do e do min go, um edi to ri al
mu i to bem es cri to, que peço li cen ça às Srªs e aos
Srs. Se na do res para ler, como tes te mu nho da im -
pren sa li vre do meu Esta do, um fato que está en ver -
go nhan do o Rio Gran de do Nor te. 

É de au to ria do Sr. Vi cen te Se re jo, que faz par te
do Con se lho Edi to ri al do Jor nal de Hoje. Tra ta-se,
por tan to, de um edi to ri al de um jor nal da im pren sa li -
vre do Rio Gran de do Nor te. Diz o Sr. Vi cen te Se re jo:

Os gran des em ba tes, di an te da opi -
nião, são sem pre man ti dos por tem pe ra tu ra
e ten sões mu i to ele va das e, por isso mes -
mo, são re ve la do res dos mais bem es con di -
dos sen ti men tos. E quan to ma i or o ca lor da
luta, mais são cla ros es ses pon tos de fu são
des ses sen ti men tos ma ti za dos em to das as
suas gra da ções, da sim ples im pa ciên cia ao
sec ta ris mo, da in to le rân cia ao au to ri ta ris mo. 
Daí por que, com al gum tem po, as ra di o gra -
fi as pú bli cas fi cam com ple tas e re ve lam
toda a ver da de sem dis si mu la ções.

Quem ti ver co le ci o na do, ao me nos na
me mó ria mais re cen te, as ati tu des e ar gu -
men tos que en vol vem o Caso Gus son, vai
no tar que as ver da des de to das as co res e
ten dên ci as se re ve la ram pou co a pou co. E a 
tal pon to, que hoje já se pode mon tar um
pa i nel de re a ções que re ve la, en tre tra ços e
co res, como so mos na in ti mi da de. É como
se os sen ti men tos mais con ti dos e mais
bem es con di dos nas ca ver nas da alma aflo -
ras sem de re pen te com as tin tu ras do ver -
da de i ro e do fal so, sem ter gi ver sa ções.

Pri me i ro foi a fita e a in jus ti fi cá vel des -
tru i ção. [Já me re fe ri a este fato.] Uns ne ga -
ram. Ou tros con fir ma ram. Até que o en tão
Se cre tá rio de Se gu ran ça, Cel. Jo se mar Ta -
va res, ca ís se do car go: De po is foi a vez do
en tão Pro cu ra dor Fran cis co Nu nes. Uns o
ino cen ta ram, ou tros o cul pa ram. Mas os

fac-símiles dos bi lhe tes nes te jor nal de fla -
gra ram a sua exo ne ra ção. E só não se sabe
mais so bre o epi só dio por que o Pro cu ra dor
saiu em si lên cio aten den do a ape los de ami -
gos pes so a is para evi tar tu mul tos ain da
mais gra ves.

Veio a ação do Advo ga do Dió ge nes da 
Cu nha Lima pe din do si gi lo ab so lu to, e como 
a so ci e da de, ao in vés de si len ci ar, foi às
ruas pro tes tar, as si nou o aba i xo-assinado, e 
a OAB re a giu, a ação foi re ti ra da. Va leu o di -
re i to de o ci da dão sa ber o que acon te ce na
so ci e da de. Ago ra, a de cla ra ção in fe liz do
Pro cu ra dor Aní sio Ma ri nho [fe i to novo Se -
cre tá rio de Se gu ran ça do Esta do], que se
anun cia como um he rói a lu tar pelo si gi lo de 
in for ma ções, logo ele, que usa va de ad je ti -
va ção pe sa da e de for ma pú bli ca exer cia, a
tudo e a to dos, in for man do.

No epi só dio mais re cen te, o Pro mo tor
Ede val do Alves Bar bo sa pro tes ta por ter
sido su pri mi do o ”Alves“ da in te i re za le gí ti -
ma do seu nome. Ora, se a su pres são ti ves -
se sido do Bar bo sa, não fal ta ria quem re gis -
tras se que o seu ”Alves“, mes mo sen do le -
gí ti mo te ria sido iso la do por al gu ma ra zão
de in si nu a ção su bli mi nar por ser o mes mo
do Go ver na dor.

E des men te um co lu nis ta por trans cre -
ver in for ma ções ori gi nal men te pu bli ca das
no Diá rio de Per nam bu co, com có pia para
a par te in te res sa da. Veio a Assem bléia e
ne gou a CPI. Sal tou de lá a OAB e agre diu
o Po der Le gis la ti vo em vez de pro tes tar.

Li ção de des te mor e isen ção se há de
re co nhe cer no Se na do Fe de ral, que apu rou
tudo com trans mis são ao vivo pelo seu pró -
prio ca nal de TV. Inda gan do de for ma gra ve, 
cri ti can do, acu san do, ar güin do e até aca re -
an do Se na do res. Um de les ex-Ministro de
Esta do duas ve zes, ex-Governador três ve -
zes, ex-Presidente do pró prio Se na do. Três
se na do res já re nun ci a ram, te men do a cas -
sa ção de seus man da tos, com per da ir re vo -
gá vel dos di re i tos po lí ti cos, to dos en vol vi dos 
em acu sa ções es ca bro sas.

Nem por isso a de mo cra cia fa le ceu, o
re gi me caiu, as ações des pen ca ram na Bol -
sa de Va lo res, o País que brou. E tudo foi tra -
ta do com to tal in ten si da de de co ber tu ra jor -
na lís ti ca. No caso do Se na dor Ja der Bar ba -
lho, Pre si den te do Se na do – e o pró xi mo a



cair, se gun do opi nião dele – já tre ze ca pas
da re vis ta Veja, to das con de nan do-o. Ora,
como tan ta in to le rân cia com o jor na lis mo
que se faz aqui? [Aqui, re fe re-se ele ao Rio
Gran de do Nor te, su ge rin do que a im pren sa 
está sen do ob je to de in to le rân cia.] Só foi le -
gí ti mo o jor na lis mo que fez, aqui e no Bra sil, 
con tra o Se na dor e en tão Mi nis tro Fer nan do 
Be zer ra? Vale para quem é Be zer ra, mas
não vale para quem é Alves, Nu nes, San tos
ou Gus son? Como se hou ves se uma ju ris -
pru dên cia de so bre no mes?

Se as apu ra ções ca í rem no pân ta no
de mus sa re la, uma co i sa a li ber da de de in -
for ma ção, de ex pres são e de opi nião foi ca -
paz de ga ran tir: a ra di o gra fia sem re to ques
de to das as pes so as en vol vi das no Caso
Gus son. Qu an do nada, o epi só dio ser viu
para se sa ber quem são os sus pe i tos, os
que nada te mem, os va len tes, os des te mi -
dos, os de mo cra tas, os in to le ran tes. Mas ca -
ra do, por puro des res pe i to da Po lí cia para
com a opi nião pú bli ca, só fi cou Luís Hen ri -
que Gus son.

Para fi na li zar o meu pro nun ci a men to, de se jo
di zer que, pela ação da Opo si ção, por meio de uma
CPI que in sis ti re mos em ins ta lar, para sa tis fa zer o
de se jo da opi nião pú bli ca, des mas ca ra dos se rão to -
dos os cul pa dos, por que isso sig ni fi ca fa zer a von ta -
de do povo. A so ci e da de do Rio Gran de do Nor te
está in dig na da, e a Opo si ção cum pri rá o seu pa pel.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – 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, tam bém do PFL.

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, ocu po a tri bu na
des ta Casa nes ta tar de de se gun da-feira para fa zer
uma de nún cia a res pe i to de in te res ses es cu sos que
ten tam obs tru ir, im pe dir, di fi cul tar a cons tru ção de
duas im por tan tes obras do meu Esta do de Ron dô nia,
mais es pe ci fi ca men te de duas pon tes so bre o rio Ma -
de i ra: uma na ci da de de Por to Ve lho, li gan do a
BR-364 à BR-319, que leva a Hu ma i tá e Ma na us, por -
tan to in te gran do toda essa vas ta re gião ao Esta do do
Ama zo nas e, con se qüen te men te, a in te gra ção com
todo o Ca ri be; e ou tra que é fru to de um tra ba lho que
que ro di vi dir com o Se na dor Tião Vi a na, do vi zi nho
Esta do do Acre, que tem sido tam bém um in can sá vel
ba ta lha dor nes se sen ti do, que é a pon te so bre o mes -

mo rio Ma de i ra na al tu ra do Dis tri to de Abu nã, no
Esta do de Ron dô nia, in ter li gan do as ci da des de Por to 
Ve lho a Rio Bran co, ca pi tal do Esta do do Acre.

Vale aqui fa zer um pe que no his tó ri co, Sr. Pre si -
den te, que co me çou com a cri a ção do 22º Dis tri to Ro -
do viá rio, que tem com pe tên cia so bre os Esta dos de
Ron dô nia e do Acre. Foi uma luta mu i to gran de. Toda
a ques tão ro do viá ria fe de ral dos Esta dos do Acre e
Ron dô nia es ta va li ga da até o iní cio do ano pas sa do
ao 1º Dis tri to Ro do viá rio com sede em Ma na us, o que
sig ni fi ca di zer que, para to dos os as sun tos re la ci o na -
dos com as nos sas es tra das fe de ra is, quer no Esta do
de Ron dô nia, quer no Esta do do Acre, de ve ría mos
nos di ri gir a Ma na us, para tra tar de as sun tos de in te -
res se dos nos sos Esta dos. E com mu i ta de ter mi na -
ção e von ta de, tan to mi nha quan to do Se na dor Tião
Vi a na, con se gui mos sen si bi li zar o Mi nis tro dos Trans -
por tes, aca ban do-se, por tan to, por cri ar o 22º Dis tri to
Ro do viá rio, com com pe tên cia so bre os Esta dos de
Ron dô nia e Acre. Essa foi a pri me i ra ba ta lha.

A se gun da foi cri a da no pa pel, mas não ins ta la -
da. Após isso, com mu i ta dis cus são e mu i ta bri ga,
con se gui mos a ins ta la ção. Pos te ri or men te, veio a
ques tão da no me a ção do che fe do Dis tri to, ou tra ba -
ta lha que con se gui mos ven cer. Fo mos ca mi nhan do.
Fi nal men te, o Dis tri to se ins ta lou e já tem pro du zi do
re sul ta dos ex ce len tes para os dois Esta dos, so bre tu -
do para o Esta do do Acre. Mas nem por isso se des cu -
ra de tudo aqui lo que é im por tan te para o Esta do de
Ron dô nia, com obras de im por tân cia como a re cu pe -
ra ção das BR-364, BR-429, BR-421, BR-174,
BR-425. E, des de en tão, Sr. Pre si den te, vi mos, tan to
eu quan to o Se na dor Tião Vi a na, lu tan do jun to ao
Orça men to da União pela apro va ção de emen das da
Ban ca da re gi o nal para alo car re cur sos para a cons -
tru ção des sas duas im por tan tes obras. Con se gui mos
fa zê-lo no Orça men to de 1999 para apli ca ção em
2000. La men ta vel men te, quan do se re a li zou a li ci ta -
ção pú bli ca para a cons tru ção da pon te, vi e ram maus
bra si le i ros, maus ron do ni en ses, e aca ba ram por in vi -
a bi li zar a li ci ta ção, que já ha via sido re a li za da. Por
con ta de su pos tas ir re gu la ri da des, ar ru ma ram a fi gu -
ra de um la ran ja e con se gui ram li mi nar de um juiz fe -
de ral sus pen den do a exe cu ção da obra sob a ale ga -
ção de de fe i tos no edi tal. O re sul ta do foi que o exer cí -
cio ter mi nou e per de mos os re cur sos alo ca dos, mas
con ti nu a mos a luta. Alo ca mos no va men te re cur sos
no fi nal de 2000 para se rem apli ca dos em 2001, e o
DNER, cor ri gin do tudo o que foi apon ta do como de fe i -
to no edi tal, pu bli cou ou tro edi tal. Hou ve nova con cor -
rên cia para as duas pon tes, am bas as li ci ta ções se
de sen vol ve ram sem ne nhum re cur so, quer ad mi nis -



tra ti vo, quer ju di ci al. Qu e ro de i xar cla ro que par ti ci pa -
ram da con cor rên cia, se não me fa lha a me mó ria, 22
con cor ren tes e, fi nal men te, foi pu bli ca do o re sul ta do.

Qu an do o re sul ta do es ta va para ser ho mo lo ga -
do pelo DNER, por meio de um con se lho que se re ú -
ne para tan to, sur giu uma car ta, subs cri ta por um ci -
da dão de nome Gu i do Ro lim, di ri gi da ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca, na qual eram apre sen ta dos no -
va men te os mes mos ar gu men tos do ano pas sa do.
Entre tan to, des sa vez, a Jus ti ça não con ce deu li mi nar 
por que to dos os de fe i tos que ele apon ta ra no edi tal
fo ram cor ri gi dos. Mes mo as sim esse ci da dão, que re -
pre sen ta os in te res ses dos bal se i ros da Re gião Nor te 
– e exis te um con lu io des sas pes so as –, con se guiu
que no va men te fos sem sus pen sos o iní cio des sas
duas obras, por con ta des sa de nún cia es drú xu la e
sem fun da men to.

De nun ci ei esse fato à im pren sa do Esta do de
Ron dô nia na sex ta-feira pas sa da. Estão aqui exem -
pla res da Fo lha de Ron dô nia e do Diá rio da Ama -
zô nia, dois im por tan tes jor na is do meu Esta do. Le -
vei ao co nhe ci men to da nos sa so ci e da de fa tos que
até en tão guar da va. Fui pro cu ra do pe los pro pri e tá ri -
os des sas bal sas, que ope ram tan to em Por to Ve lho 
quan to na re gião de Abu nã e ga nham ver da de i ras
for tu nas to dos os anos, co bran do pe dá gio para a
tra ves sia do rio Ma de i ra, que é um dos ma i o res rios
do Bra sil, os qua is trou xe ram uma pro pos ta in de co -
ro sa, para que eu não per mi tis se alo ca ção de re cur -
sos para a cons tru ção das pon tes, por que pre ju di ca -
ria o ne gó cio de les. 

Ora, Sr. Pre si den te, o que é mais im por tan te: o
ne gó cio do bal se i ro, ou a eco no mia dos dois Esta dos
e o bem-estar dos mi lha res de ha bi tan tes do Acre e
de Ron dô nia? 

Qu e ro, nes ta tar de, de nun ci ar esse fato e pe dir 
a trans cri ção de am bos os ar ti gos e das no tas pu bli -
ca das nos jor na is ci ta dos, para que fi que aqui re gis -
tra da, de for ma cla ra e in de lé vel, a mi nha re pul sa
con tra ati tu des como essa. Esse pes so al – é um
lobby – repre sen ta um car tel que só sabe ex plo rar
as pessoas que usam a BR–364 e a 319 e ten ta,
des sa for ma, im pe dir a cons tru ção das duas pon tes.

Qu e ro de i xar, des ta tri bu na, um re ca do cla ro
para es sas pes so as: não de sis ti rei. Enquan to for Se -
na dor pelo Esta do de Ron dô nia, es sas pes so as te rão 
no seu en cal ço a mi nha de ter mi na ção, a mi nha von ta -
de de não per mi tir que fa tos como esse con ti nu em
ocor ren do. Vou de nun ciá-los toda vez que ti ver qual -
quer in for ma ção de que es tão tra man do con tra o in te -
res se do povo.

Te nho no tí cia, por exem plo, Sr. Pre si den te, de
que os fun ci o ná ri os des sas em pre sas não são re gis -
tra dos, é o tra ba lho es cra vo dis far ça do. Apre sen ta rei
ama nhã um re que ri men to a esta Casa pe din do de ta -
lhes dos con tra tos de con ces são que es sas em pre -
sas têm para sa ber qual a ori gem de les, como fo ram
fe i tos, se hou ve li ci ta ção, se já ven ce ram, como foi a
pror ro ga ção de les. Enca mi nha rei ofí cio ao Mi nis té rio
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al e ao Mi nis té rio do 
Tra ba lho e Empre go, para que apu rem a de nún cia de
tra ba lho es cra vo por par te des ses bal se i ros. Va mos
es cla re cer de fi ni ti va men te essa ma no bra sór di da
des sas pes so as, que só vi sam seus in te res ses pes -
so a is, para pre ju di car a po pu la ção dos Esta dos do
Acre e de Ron dô nia.

Fica, por tan to, aqui esse re gis tro.
Qu e ro ter mi nar di zen do que a cons tru ção des -

sas pon tes é de suma im por tân cia es tra té gi ca para o
de sen vol vi men to dos dois Esta dos e para o Bra sil, de
modo ge ral, é in dis cu tí vel, por que li ga rá os Esta dos e
per mi ti rá a tão so nha da sa í da para o oce a no Pa cí fi co, 
que se con so li da, pas so a pas so, a cada dia, por meio 
de obras do Go ver no Fe de ral e do Go ver no dos Esta -
dos do Acre e de Ron dô nia. Essa obra tam bém per mi -
ti rá a in te gra ção dos mer ca dos de Mato Gros so, de
Mato Gros so do Sul e de Ron dô nia com o Ama zo nas
e, con se qüen te men te, com o Ca ri be, por meio da ou -
tra pon te so bre o rio Ma de i ra, lá na ci da de de Por to
Ve lho.

Fi cam, por tan to, aqui esse re gis tro e essa de -
nún cia. Asse gu ro a todo o povo do meu Esta do, so -
bre tu do a es ses maus ron do ni en ses, que ex plo ram
essa ati vi da de, que es ta rei aqui, di li gen te men te,
acom pa nhan do e de nun ci an do es sas ma no bras.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOREIRA MENDES EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

Obras da pon te so bre o Ma de i ra es tão sus pen sas

Se na dor Mo re i ra Men des de nun cia tes ta de fer ro

 in te res sa do no em bar go das pon tes

Os se na do res Mo re i ra Men des (PFL) e Tião Vi a na (PT-AC)

pre pa ram uma ação con jun ta para pôr fim à sus pen são tem po rá ria

das obras da pon te de 1.030 me tros so bre o rio Ma de i ra, na Pon ta do 

Abu nã, que dá aces so en tre os Esta dos de Ron dô nia e Acre, de ter -

mi na da pelo DNER, en quan to se in ves ti ga uma de nún cia en ca mi -

nha da à Pre si dên cia da Re pú bli ca por Gu i do Ro lim, do Ama zo nas.



Por con ta des sa car ta “chu la”, se gun do o se na dor, o DNER, em

Bra sí lia, re sol veu sus pen der a obra pre vis ta para ini ci ar até de zem bro

des se ano, en quan to uma co mis são do Mi nis té rio da Fa zen da in ves ti ga 

as de nún ci as. Gu i do Ro lim, que subs cre ve a car ta, se ria, se gun do Mo -

re i ra Men des, um pos sí vel tes ta de fer ro de em pre sas de em bar ca ções

que ex plo ra a tra ves sia do rio, e ale ga em sua ex po si ção de mo ti vos

que o Pro je to Bá si co Ambi en tal para cons tru ção da pon te não se ria

“bas tan te cla ro”, _ mes ma base de ar gu men ta ção fe i ta por ele para em -

bar gar a li ci ta ção no ano pas sa do _ se gun do o se na dor.

Men des to mou co nhe ci men to da sus pen são na quin ta-feira

à no i te e on tem mes mo te ria fe i to con ta to com seu co le ga do Acre

para jun tos, na pró xi ma se gun da-feira, re ver ter a si tu a ção atra vés

do Se na do. Ele pre ten de pe dir uma in ves ti ga ção so bre a si tu a ção

le gal da em pre sa con ces si o ná ria do DNER para ex plo ra ção da bal -

sa na Pon ta do Abu nã, a si tu a ção fun ci o nal dos tra ba lha do res jun to 

ao Mi nis té rio do Tra ba lho e um le van ta men to jun to ao Iba ma e Incra 

das pro pri e da des agrí co las da em pre sa no Esta do.

Men des ale ga que te ria sido pro cu ra do pela di re ção da em -

pre sa, no ano pas sa do, para pres si o ná-lo a “pa rar” os tra ba lhos da

ban ca da fe de ral para vi a bi li zar os re cur sos para as pon tes. “Qu an -

do fui pro cu ra do me ale ga ram que a pon te iria de sem pre gar pes so -

as. Eu per gun tei quan to em pre gos eles ge ra vam. Uns 30, me res -

pon de ram. Veja se tem ca bi men to que rer pa rar um em pre en di men -

to que irá be ne fi ci ar mi lha res de pes so as na re gião e ge rar mais de

2 mil em pre gos só com a cons tru ção da pon te,” afir mou Men des.

Foto (Mo re i ra Men des aci o nou o se na dor Tião Vi a na

(PT-AC).

Se na dor Mo re i ra Men des de nun cia ma no bra de bal se i ros para
evi tar a cons tru ção de pon tes so bre os Rios Ma de i ra e Abu nã 

Com plô con tra pon tes

Val bran Ju ni or

Por to Ve lho

Mais uma vez as obras das pon tes so bre os rios Ma de i ra e

Abu nã cor rem o ris co de ser im pug na das por uma cons pi ra ção mis -

te ri o sa que não mos tra a cara, mas que es con de um fi lão que sus -

ten ta um mi li o ná rio pa drão de vida de meia dú zia de pes so as. A de -

nún cia foi fe i ta on tem pelo se na dor Ru bens Mo re i ra Men des (PFL),

em en tre vis ta co le ti va agen da da para anun ci ar os ga nha do res dos

prê mi os do Con cur so de Re da ção Ma ri se Cas ti el, mas que aca bou

en ve re dan do para a es tra nha e abs tra ta for ça que há anos atua

com gran de efi ciên cia nos bas ti do res do po der, con tra a cons tru -

ção de pon tes na re gião Nor te.

Só que, des ta vez, o se na dor Mo re i ra Men des pro me te não

de i xar ba ra to e vai par tir para o con fron to. Ele pro me te apu rar, iden -

ti fi car e de nun ci ar as pes so as que es tão por trás do sor ra te i ro com -

plô, num exer cí cio de ma ni pu la ção de au to ri da des e re ten ção do

pro ces so. Para Mo re i ra Men des, “é evi den te que a cons tru ção das

pon tes só não in te res sa aos pro pri e tá ri os de bal sas que fa zem a

tra ves sia dos rios na re gião”, um ne gó cio mi li o ná rio, cujo lu cro é es -

ti ma da em apro xi ma da men te R$1 mi lhão men sal, no caso da bal sa 

so bre o rio Abu nã, no dis tri to do mes mo nome úni ca li ga ção ter res -

tre do Acre com o res tan te do País.

Mo re i ra Men des não está só no em ba te. Con ta com o apo io

dos ir mãos “pe tis tas” Tião e Jor ge Vi a na, res pec ti va men te se na dor

e go ver na dor do Acre. Vi si vel men te ir ri ta do. Mo re i ra Men des fa lou

das di fi cul da des en fren ta das para che gar até a li ci ta ção das obras.

Dis se que a luta co me çou em 99, para con se guir in se rir a obra no

PPA. Em se gui da, nova pe re gri na ção com ho ras e ho ras de au diên -

ci as para alo car re cur sos. De po is de mu i ta per sis tên cia, con se gui -

ram co lo car no or ça men to de 99 para exe cu ção em 2000. Nes te

ano, sur giu ou tra bar re i ra; era pre ci so cri ar o 22º Dis tri to do DNER.

Ven ci do o obs tá cu lo, veio a li ci ta ção. Qu an do se pen sa va que fi nal -

men te aca ba ria a no ve la “um la ran ja do pes so al que ex plo ra bal sa

em toda a re gião. Nor te, con se guiu em bar gar a li ci ta ção. É gen te

que quer man ter o mo no pó lio de uma mina de fa zer di nhe i ro”, de -

nun ci ou o se na dor, re cla man do de que, em fun ção do em bar go, os

re cur sos já as se gu ra dos aca ba ram sen do re ma ne ja dos.

Pon tes aca bam com trin ta em pre gos jus ti fi ca bal se i ro

Ain da no ano pas sa do o se na dor Ru bens Mo re i ra Men des

(PFL) foi procura do por um dono de bal sa, cujo nome ele diz não re -

cor dar, que pe diu para que “de i xas se pra lá” a luta pela cons tru ção

da pon te de Abu nã, ar gu men tan do que, se fos se cons tru í da, pro vo -

ca ria o de sem pre go de “cer ca de 30 pes so as”. Os em pre sá ri os que

con se gui ram em bar gar a li ci ta ção no ano pas sa do ar gu men ta ram

de fe i tos no edi tal, den tre os qua is, ar gu men tos pí fi os como o item

que cita o lo cal da obra como mu ni cí pio de Abu nã que é ine xis ten te".

No ano pas sa do, Mo re i ra Men des e o se na dor acre a no Tião

Vi a na (PT) re to ma ram luta pela cons tru ção da pon te. Os edi ta is fo ram

re fe i tos, os su pos tos er ros cor ri gi dos e 22 em pre sas con cor re ram,

ago ra já en vol ven do as duas pon tes. Além de Abu nã, tam bém a de

Por to Ve lho, no rio Ma de i ra, sa í da para Hu ma i tá. “De po is de tudo

trans cor ri do den tro da nor ma li da de, há dois dias fi quei sa ben do que o

mes mo ‘la ran ja’ que con se guiu im pug nar a li ci ta ção do ano pas sa do,

um tal Gu i do Ro lim, de Ma na us, en ca mi nhou um car ta chu la ao pre si -

den te da Re pú bli ca, com no vas de nún ci as con tra o edi tal, Re sul ta do.

O pre si den te man dou sus pen der a obra, que de ve ria co me çar nos

pró xi mos dias, até que as de nún ci as se jam apu ra das. O ob je ti vo, já

sa be mos. É cri ar no vas di fi cul da des para der ru bar os re cur sos no va -

men te e con ti nu ar ma man do nas bal sas”. Dis pa rou. Inves ti ga ção

Em fun ção do que con si de rou ‘acin to so de sa fio’. Mo re i ra

Men des de cidiu ‘ir a fun do’. Pro me teu, a par tir da pró xi ma se ma na,

uma ver da de i ra de vas sa nas em pre sas res pon sá ve is pe las bal sas.

“Vou que rer sa ber que tipo de con tra to ga ran te o ser vi ço, quem são

os pro pri e tá ri os, que tipo de in ter co ne xão há en tre eles, uma vez que 

o ‘la ran ja’ Gu i do Ro lim é sem pre o mes mo, ve ri fi car se os fun ci o ná ri -

os são re gis tra dos, se os im pos tos são re co lhi dos. Ago ra vou le van -

tar a vida de to dos eles. É um ab sur do que a co mu ni da de toda de

três es ta dos apóie a obra de tal mag ni tu de e meia dú zia de gen te,

que tira pro ve i to do atra so, tra ba lhe con tra o avan ço”, cri ti cou o se na -

dor lem bran do que as obras en vol vem re cur sos da or dem de R$115

mi lhões e que vão ge rar cer ca de dois mil em pre gos di re i tos.



O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Fran ce li no Pe re i ra e Lú cio
Alcân ta ra 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. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ti ve em Mi -
nas na se ma na pas sa da, in te gran do a co mi ti va do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que ina u gu -
rou um dos mais avan ça dos cen tros de en si no in ter -
na ci o nal em Alpha vil le.

Alpha vil le é um mo der no con do mí nio ur ba no na
re gião do cha ma do Lago dos Ingle ses, lo ca li za do
bem pró xi mo de Belo Ho ri zon te, na bela Nova Lima,
mu i to bem ad mi nis tra da por um fi lho da pró pria ci da -
de, o meu ami go Vi tor Pe ni do de Bar ros, Pre fe i to do
Mu ni cí pio pela quar ta vez.

Vi tor Pe ni do, como atu an te lí der po lí ti co mi ne i ro, 
dis pu tou, em 1994, a Vi ce-Governança do Esta do.
Além dis so, foi tam bém De pu ta do Esta du al e Pre si -
den te, em 1981, da Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os Me -
tro po li ta nos de Belo Ho ri zon te, à qual foi con du zi do
pela sua for te pre sen ça na re gião me tro po li ta na da
Ca pi tal mi ne i ra, que re ú ne 25 Mu ni cí pi os.

Falo hoje de uma mo de lar ins ti tu i ção mi ne i ra,
que este ano está com ple tan do um quar to de sé cu lo,
a Fun da ção Dom Ca bral, ori gi ná ria do es for ço e da
de di ca ção da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de Mi -
nas Ge ra is.

Nela, na PUC, foi onde tudo co me çou. Uma
idéia, que teve um guia e um ber ço: Dom Se ra fim,
Arce bis po de Belo Ho ri zon te, que, no di zer do Pre si -
den te da mo der na Fun da ção, ”con fi ou e ori en tou,
pro te geu e nos pro por ci o nou au to no mia.“

A essa ina u gu ra ção es ti ve ram pre sen tes tam -
bém os Mi nis tros da Edu ca ção, Pa u lo Re na to; da Pre -
vi dên cia e Assis tên cia So ci al, Ro ber to Brant; da Ciên -
cia e Tec no lo gia, Ro nal do Sar den berg; e do Espor te e 
Tu ris mo, Car los Mel le, além de Par la men ta res e au to -
ri da des fe de ra is e es ta du a is.

A gran de obra ina u gu ra da não se li mi ta a um
mero es pa ço fí si co. É, an tes de tudo, um ex tra or di ná -
rio cen tro in ter na ci o nal vol ta do para a área de ges tão
e es tra té gia em pre sa ri al.

A cri a ção da Dom Ca bral de ve-se a uma ini ci a ti -
va do en tão Re i tor da PUC/MG, o Car de al-Arcebispo
de Belo Ho ri zon te, Dom Se ra fim Fer nan des, que hoje
pre si de o Con se lho Cu ra dor da en ti da de. 

Dela é seu Pre si den te o Pro fes sor Emer son de
Alme i da, do nú cleo ini ci a dor des sa idéia, vi to ri o sa e
atu al men te mo ti vo de or gu lho para os mi ne i ros e para 
o Bra sil.

Com essa ini ci a ti va ino va do ra, Dom Se ra fim im -
plan tou as ba ses da mo der ni da de no pre pa ro e de -
sen vol vi men to de exe cu ti vos e em pre sas, tra zen do
para o Bra sil a ex pe riên cia de duas im por tan tes es co -
las de di ri gen tes em pre sa ri a is: o Inse ad, avan ça do
ins ti tu to fran cês e a Kel logg, dos Esta dos Uni dos.

A par tir daí, a Fun da ção es ta be le ceu li nhas de
par ce ri as com di ver sos gru pos em pre sa ri a is de Mi -
nas e do Bra sil, cri an do, em 1989, o Cen tro de Tec no -
lo gia Empre sa ri al-CTE e, um ano de po is, o
PDA-Parceria para o De sen vol vi men to de Aci o nis tas.

Com ta ma nho zelo e se le ti vi da de na cri a ção de
pro je tos, a Fun da ção Dom Ca bral re gis tra evo lu ção
ex tre ma men te po si ti va, as su min do re co nhe ci da men -
te, como lem brei, as ca rac te rís ti cas de um cen tro in -
ter na ci o nal de tec no lo gia de ges tão.

No meio em pre sa ri al nada, na ver da de, é mais
ade qua do para a atu al fase, de for tes exi gên ci as, em
que Mi nas e o Bra sil ca mi nham para uma só li da e
com pul só ria pre sen ça no mun do glo ba li za do de hoje.

Foi essa a vi são que nos trans mi tiu seu atu al di -
ri gen te, o Pro fes sor Emer son, ao aler tar, du ran te a
so le ni da de a que tive a hon ra de es tar pre sen te, para
as exi gên ci as do mun do con tem po râ neo. São dele
es sas pa la vras:

Hoje é dia de co me mo ra ção, mas é
tam bém de re fle xão so bre o mo men to que
vi ve mos. As ex pres sões in cer te za e in se gu -
ran ça, com ple xi da de e ins ta bi li da de, mu dan -
ça e rup tu ra, com pe ti ção e glo ba li za ção,
sin te ti zam o sen ti men to do mi nan te.

E mais:

É fre qüen te ou vir mos ana lo gi as como
‘es ta mos as sen ta dos no epi cen tro de um
ter re mo to’, sim bo li zan do a com ple xi da de
que se ob ser va no ce ná rio em pre sa ri al. A
pa la vra com ple xi da de, aqui em pre ga da, sig -
ni fi ca di fi cul da de em li dar com va riá ve is
cada vez mais nu me ro sas, des co nhe ci das e 
ás ve zes con tra di tó ri as. Por isso, exi gem um 
tra ta men to mu i to apu ra do.

Daí o sig ni fi ca do e a re le vân cia do tra ba lho e da
obra da Fun da ção Dom Ca bral.

Aten ta às par ti cu la ri da des atu a is, a ins ti tu i ção
tra ba lha em rede, com uma cres cen te pre sen ça de
par ti ci pan tes de ou tros pa í ses em seus pro gra mas e



pro je tos edu ca ci o na is, in clu in do a edu ca ção a dis tân -
cia e a ge ra ção de tec no lo gia. Tudo para que as nos -
sas em pre sas pos sam res pon der com qua li da de às
exi gên ci as de hoje.

O novo cam pus da Dom Ca bral, ago ra en tre -
gue, foi pro je ta do pe los ar qui te tos mi ne i ros Mar cus
Rios Me yer e Már cio Pin to Bar ros e er gui do em Nova
Lima, a 30 qui lô me tros de Belo Ho ri zon te.

Com am plas fa ci li da des de aces so e nas pro xi -
mi da des das ci da des his tó ri cas de Ouro Pre to, Con -
go nhas, Ti ra den tes e São João Del Rei, o novo cam -
pus é, pois, a me lhor res pos ta – que vem de Mi nas –
aos de sa fi os da atu a li da de, ra zão pela qual sua fi lo -
so fia se con cen tra no pre pa ro de exe cu ti vos de alto
ní vel e na mo der ni za ção das em pre sas bra si le i ras.

Tudo foi bem pen sa do, na con cep ção ar qui te tô -
ni ca e ur ba nís ti ca do Cam pus de Alpha vil le. Le vou-se
em con ta, prin ci pal men te, a fi lo so fia da mo der ni da de, 
mas sem de i xar de ob ser var, e se guir ri go ro sa men te,
uma for te iden ti da de com o am bi en te.

Ao vi si tan te ou aos que para ali se di ri gem a es -
tu dos, o novo cam pus pri vi le gia, logo à en tra da, na
par te in ter na, uma re pre sen ta ção dos cin co con ti nen -
tes, en quan to, no jar dim, uma lâ mi na d’água si mu la o
São Fran cis co, o rio da uni da de na ci o nal, cuja nas -
cen te se si tua em ter ri tó rio mi ne i ro.

Com área cons tru í da de 7.200 m2, dis tri bu í da
em três pa vi men tos, seus an fi te a tros com por tam até
210 pes so as, os ma i o res, e 70 os mé di os.

Como es pa ço re si den ci al ao lado do pré dio para 
fins aca dê mi cos, o cam pus con ta com mo der no ho tel 
4 es tre las, com 140 apar ta men tos, além de cen tro de
con ven ções, sa las de apo io, cen tro fi nan ce i ro e de
pre pa ra ção fí si ca.

Como apo io, pos sui ain da ser vi ços ban cá ri os, li -
vra ria, loja de con ve niên cia. agên cia de vi a gens, mu -
seu, bi bli o te ca e ga le ria de arte.

Mi nas, Sr. Pre si den te, está or gu lho sa. E com ra -
zão. O cam pus da Fun da ção Dom Ca bral é mu i to
mais que um mar co no pa no ra ma do en si no es pe ci a li -
za do bra si le i ro.

Tam bém está or gu lho so o nos so Pre fe i to Vi tor
Pe ni do de Bar ros, prin ci pal men te por que, nes te seu
quar to man da to, vem ele con fe rin do pri o ri da de às
ques tões cul tu ra is, em que se in clu em a re a ti va ção
do Te a tro Mu ni ci pal de Nova Lima e a cri a ção da Se -
cre ta ria Mu ni ci pal de Cul tu ra.

Ali, em ter ras de Nova Lima, te mos um Cen tro de
Re fe rên cia na área de de sen vol vi men to e mo der ni za -
ção em pre sa ri al. Seu tra ba lho nada fica a de ver aos
mais avan ça dos ins ti tu tos con gê ne res de ou tros pa í ses.

Sua atu a ção, em avan ça dos pro gra mas, to dos
de ex ce lên cia e al guns em ní vel de pós-graduação,
cen tra li zam-se na me lho ria de pro ces sos e sis te mas,
mas, tam bém e so bre tu do, em es tra té gi as e trans for -
ma ções para o mun do con tem po râ neo.

Tudo ali é vol ta do para o fu tu ro, di an te de um
mun do cada vez mais exi gen te, no qual a com pe ti ção
exi ge, des de logo, como re qui si to in dis pen sá vel, a
qua li fi ca ção que ago ra será am pli a da no novo cam -
pus de Alpha vil le.

Den tro des sa mo der na li nha, nos pro gra mas de
de sen vol vi men to de em pre sas, a Dom Ca bral ori en -
ta-as na iden ti fi ca ção dos pro ble mas em pre sa ri a is e
mo ti va-as para a bus ca de so lu ções, com tec no lo gi as, 
mé to dos e pro ces sos pró pri os .

Tais ações se pro ces sam a par tir do le van ta men to 
da de man da e do di ag nós ti co dos pro ble mas, com as
de fi ni ções para ob ter so lu ções para as em pre sas, qua -
is quer que se jam o seu por te e a área de atu a ção. E, as -
sim, en fren tar a com pe ti vi da de in ter na ci o nal.

A re es tru tu ra ção das em pre sas é, como sa be -
mos, im pe ri o sa. E já não po dem pres cin dir de tre i na -
men to e es tra té gi as na for ma ção de pre ços com pe ti ti -
vos para os pro du tos da nos sa in dús tria ou ser vi ços.

A so le ni da de de Nova Lima as su me, por isso,
im por tân cia fun da men tal. E isso foi dito, na que la
opor tu ni da de, pelo Pro fes sor Emer son de Alme i da.
São dele es sas pa la vras, que ilus tram com pre ci são o 
pa pel das em pre sas pri va das na atu a li da de mun di al:

As trans for ma ções no âm bi to ins ti tu ci -
o nal, com a re du ção do pa pel do Esta do,
ocor ri das em todo o mun do, re di men si o nam 
o pa pel das em pre sas, au men tan do a sua
im por tân cia e, con se quen te men te res pon -
sa bi li da de pe ran te a so ci e da de.

E, ain da:

O con ce i to de em pre sa, como or ga ni -
za ção vol ta da ex clu si va men te para a ge ra -
ção de lu cro está ul tra pas sa do. A aná li se
mais atu al re ve la que a em pre sa não só
gera va lor eco nô mi co, mas tam bém gera im -
pac to no pla no so ci al e no meio am bi en te.
Esse im pac to pode ser tan to no sen ti do de
cri ar va lor quan to de des tru ir va lor. Cri ar ou
des tru ir va lor é o di fe ren ci al-chave da ati vi -
da de em pre sa ri al.

Ao re gis trar a ina u gu ra ção do cam pus da Fun -
da ção, cum pri men to seus ide a li za do res, na pes soa
prin ci pal men te do Car de al Dom Se ra fim Fer nan des de 



Ara ú jo, do seu Con se lho Cu ra dor, in te gra do por per -
so na li da des do meio eco nô mi co mi ne i ro e na ci o nal.

Esten do tam bém o mes mo re go zi jo ao Pre si -
den te da Dom Ca bral, Pro fes sor Emer son de Alme i -
da, e seus Di re to res, Be tâ nia Ta nu re de Bar ros, Car -
los Pes soa Co e lho Jú ni or, Elson Va lim Fer re i ra, Mo -
zart Pe re i ra dos San tos e Ri car do Dias Pi men ta. 

Ter mi no, ci tan do o com pro me ti men to da Fun da -
ção Dom Ca bral di an te das res pon sa bi li da des que
são de to dos nós, em es pe ci al o es for ço pela in clu são 
so ci al de to das as nos sas po pu la ções:

Uma ou tra per cep ção, no caso es pe cí -
fi co de nos so País, é a ques tão da de si gual -
da de so ci al. Não exa ta men te re cen te, por -
que acu mu la da em dé ca das e dé ca das pas -
sa das, ela tor nou-se in to le rá vel à cons ciên -
cia da ma i o ria. Ela é um mal para a so ci e da -
de e con se quen te men te para as em pre sas.
As nos sas or ga ni za ções não vão con se guir
se de sen vol ver se o am bi en te em tor no de -
las não se de sen vol ver, por que des se am bi -
en te elas de pen dem.

Mu i to obri ga do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aten den do a
con vi te do Sin di ca to do Co mér cio Va re jis ta de Li vros
do Esta do do Ce a rá – SINDILIVROS, tive a opor tu ni -
da de de par ti ci par, em 17 de agos to p. pas sa do, em
For ta le za, do Fó rum de De ba tes que dis cu tiu O Fu tu -
ro das Li vra ri as (in de pen den tes) num mun do glo ba li -
za do, onde apre sen tei o tex to que ane xo a este pro -
nun ci a men to, para co nhe ci men to des te Ple ná rio.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA EM
SEU DISCURSO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

O LIVRO, ESSE GUARDIÃO DO SABER*

Lú cio A1cân ta ra**

SUMÁRIO

Nes te bre ve es tu do, tra ça mos um per fil da si tu a ção do li vro 
no Bra sil, bus can do en fo car os prin ci pa is as pec tos des se pro du to 
cul tu ral, par ti cu lar men te o aces so ao li vro e sua fun ção em nos sa 
so ci e da de.

A prin ci pal cons ta ta ção é a de que o mer ca do bra si le i ro do 
li vro pode cres cer mu i to mais, mas há fa to res im pe di ti vos como o

alto pre ço des te, o que con tras ta com o ba i xo po der aqui si ti vo de
seg men tos con si de rá ve is da po pu la ção bra si le i ra.

Po lí ti cas go ver na men ta is de fo men to ao li vro tra zem be ne -
fí ci os, mas tam bém po dem ser pre ju di ci a is. Por tan to, pre ci sam
ser me lhor equa ci o na das. O prin ci pal be ne fí cio é o de le var, gra -
tu i ta men te, o li vro para mi lhões de cri an ças que, sem tal  me ca -
nis mo, não te ri am aces so a esse bem téc ni co e cul tu ral. Por ou -
tro cha ve: em que me di da o cha ma do pro ces so de glo ba li za ção
afe ta o mer ca do li vre i ro in de pen den te?

Como des do bra men to des sa ques tão, é pre ci so con si de rar 
o im pac to das no vas tec no lo gi as de in for ma ção e de ve i cu la ção
da in for ma ção, os pro ces sos de con cen tra ção eco nô mi ca ca rac -
te rís ti cos des ta fase do ca pi ta lis mo, as sim como o pa pel dos le i -
to res-consumidores. Para nos acer car mos des sas ques tões, não
po de mos de i xar de con si de rar a im por tân cia do li vro para a
eman ci pa ção cul tu ral, po lí ti ca e eco nô mi ca do povo bra si le i ro.

A cha ma da glo ba li za ção, se gun do seus de fen so res, re pre -
sen ta ria uma es pé cie de “Re den ção” dos (po vos e pa í ses) não in -
flu í dos nas be nes ses do ca pi ta lis mo, uma vez que as bar re i ras
ge o grá fi cas de i xa ri am de ser im pe di ti lado, em fun ção de o go ver -
no ad qui rir os li vros cen tra li za da men te (de edi to res e gran des
dis tri bu i do res), a em pre sa li vre i ra lo cal per de, pois de i xa de in ter -
me di ar essa tran sa ção; ou seja, ao não po der co mer ci a li zar o li -
vro para o ma i or mer ca do con su mi dor, o pe que no ne go ci an te é
en fra que ci do.

Ou tras po lí ti cas go ver na men ta is, como o in cen ti vo à le i tu -
ra, a ins ta la ção de bi bli o te cas em mu ni cí pi os que ain da não a
têm, de vem le var em con ta a co mu ni da de “lo cal”. Não ape nas o
li vre i ro, mas o au tor, os me di a do res (pro fes so res) e a pre fe rên cia
do con su mi dor (alu nos e le i to res adul tos).

Com res pe i to às no vas tec no lo gi as (li vro ele trô ni co, prin ci -
pal men te), não há ame a ças ime di a tas às lo jas tra di ci o na is, le van -
do-se em con ta que os con su mi do res, que já têm di fi cul da de de
ad qui rir o li vro de pa pel, não te rão aces so, a cur to pra zo, a es ses
equi pa men tos, de cus to ain da ele va do.

I – A Indús tria Li vre i ra no Con tex to da Glo ba li za ção
Para abor dar o fu tu ro da em pre sa li vra ria in de pen den te;

num mun do glo ba li za do, co lo ca mo-nos a se guin te ques tão-vas
de flu xos de in for ma ção, de mer ca do ri as, de tec no lo gi as. Mas,
por ou tro lado, se gun do os crí ti cos da glo ba li za ção, esta não de i -
xa de ser uma re ci cla gem de ve lhos pro ces sos de do mi na ção e
de co lo ni za ção. Co me çan do pelo ter mo “glo ba li za ção”, de glo bal,
em in glês; os fran ce ses, por exem plo, ao se re fe ri rem ao mes mo
fe nô me no, cha mam-no de mon di a li sa ti on (mun di a li za ção). Des se
pon to de vis ta, a co lo ni za ção (de ori gem an glo-americana) co me -
ça ria pelo pró prio ter mo de sig na ti vo do pro ces so.

Qu al quer que seja a vi são, a glo ba li za ção (ou mun di a li za -
ção) não de i xa de car re gar con si go o au men to da ve lo ci da de de
tro cas e a con cen tra ção de me i os.

As tro cas po dem ser tan to as in for ma ci o na is quan to as
mo ne tá ri as e de mer ca do ri as.

_________
*Estu do apre sen ta do ao Fó rum de De ba tes: O Fu tu ro das Li vra ri -
as (in de pen den tes) num Mun do Glo ba li za do. Sin di ca to do Co mér -
cio Va re jis ta de Li vros do Esta do do Ce a ra — SINDILIVROS. For -
ta le za(CE), 17 de agos to de 2001.
**Ele i to Se na dor da Re pú bli ca (1995–2003). Pre si den te da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral (2001 –
2003).



A con cen tra ção de me i os se re ve la, por exem plo, pe las as -
so ci a ções em pre sa ri a is em de ter mi na dos se to res

(ban cos, su per mer ca dos). Essa con cen tra ção leva a uma
as si me tria no po der so bre as for mas sim bó li cas (no ti ci o sos. ví de -
os, fil mes, cli pes mu si ca is, pu bli ci da de, li vros) ve i cu la das; ou seja, 
são cada vez me nos os gru pos de ten to res dos me i os, em de tri -
men to da gran de ma i o ria de con su mi do res, que têm pou co ou
ne nhum po der so bre as de ci sões de pro du ção.

To me mos uma ana lo gia de um fe nô me no mais fá cil de ob -
ser var, o da mí dia ele trô ni ca. No cam po te le vi si vo, por exem plo,
com a tec no lo gia dos sa té li tes, a con cen tra ção tem au men ta do
dra ma ti ca men te, pois é pos sí vel ge rar um mes mo pro gra ma e di -
fun di-lo para di ver sos ou tros pa í ses, si mul ta ne a men te. Essa ten -
dên cia tem se es ten di do, com a con cen tra ção, em um nú me ro re -
du zi do de com pa nhi as, de vá ri os ser vi ços de en tre te ri men to e in -
for ma ção. To man do a Ti me-Warner como exem plo, ve mos que, já 
na dé ca da de 80, era um dos ma i o res con glo me ra dos de co mu ni -
ca ção dos Esta dos Uni dos, com sub si di a ri as tam bém na Amé ri ca 
La ti na, Aus trá lia e Eu ro pa. Ou tro exem plo é for ne ci do por Rup -
pert Mur doch, que de ti nha, em 1989, 35% do mer ca do de jor na is
da Ingla ter ra, e 2/3 dos jor na is da Aus trá lia, além de TVs a cabo
e por sa té li te. A atu a ção de Mur doch for ne ce a evi dên cia do ca rá -
ter trans na ci o nal da in dús tria da mí dia.

Um si nal dra má ti co da as si me tria na pro du ção e dis tri bu i -
ção das for mas sim bó li cas está no fato de que, na Amé ri ca La ti -
na, em 1983, 46% do tem po de di fu são das emis so ras era pre en -
chi do por pro gra mas im por ta dos dos Esta dos Uni dos; e que 77%
de todo o ma te ri al im por ta do pro vi nha da que le país. Con tras ti va -
men te, ape nas 2% do tem po de di fu são nos Esta dos Uni dos pro -
vi nha de im por ta ções.

Não é à toa que ci ta mos o caso da mí dia. Pelo me nos no
seg men to de li te ra tu ra (tal vez, tam bém, no de re li gi o sos e au -
to-ajuda), há uma ten dên cia de o com por ta men to ser se me lhan te 
ao de ou tros pro du tos de en tre te ri men to: o fe nô me no co nhe ci do
dos best sel lers (li te rá ri os ou não) é o ma i or exem plo dis so.
Harry Pot ter já che ga ao Bra sil como “mais ven di do“, se guin do
uma ”onda mun di al" de ace i ta ção do me ni no má gi co. Nes se pon -
to não de i xa de ha ver uma con fluên cia de in te res ses de mí dia e
edi to res. Uma con fluên cia que não de i xa de ser de na tu re za eco -
nô mi ca. Não é in co mum que jor na is e re vis tas te nham subs ti tu í do 
as an ti gas pá gi nas de crí ti cas li te rá ri as por re se nhas pre pa ra das
pe las pró pri as edi to ras que, por sua vez, são anun ci an tes des ses 
mes mos jor na is e re vis tas.

Ou tro fa tor con si de rá vel da glo ba li za ção é a trans fe rên cia
de cen tros co mer ci a is tra di ci o na is pe los shop ping cen ters. Se,
por um lado, tra zem con for to para co mer ci an tes e con su mi do res,
não de i xam de ex clu ir par ce la con si de rá vel da po pu la ção. Não
são to dos os que têm aces so aos shop ping e, prin ci pal men te,
não são to dos os que têm con di ções de ad qui rir pro du tos nes ses
cen tros co mer ci a is.

Essa con cen tra ção de con su mo em cen tros co mer ci a is
vol ta dos para a clas se mé dia tem le va do à im plan ta ção de con -
jun tos de sa las de ci ne mas e, tam bém, de li vra ri as. Se gun do o
Pre si den te da Asso ci a ção Na ci o nal de Li vra ri as (ANL). Os shop -
ping cen ters têm se re ve la do como o me lhor lu gar para si tu ar li -
vra ri as. Essa ten dên cia tem le va do, por sua vez, a im plan ta ção
das cha ma das me gas to res e li vra ri as de rede, que pos su em re -
cur sos para ban car os cus tos dos shop pings. Já o pe que no co -
mer ci an te, com ca pi tal de giro re du zi do, tem di fi cul da de de lo ca li -
zar sua loja nes ses cen tros. Uma con sul ta à lis ta das me gas to -
res re ve la sua pre sen ça pre do mi nan te em shop ping cen ters. As

li vra ri as de rede, igual men te, con cen tram-se nes ses lo ca is e nos
ae ro por tos, ou seja, em lo ca is de cir cu la ção de um pú bli co pri vi le -
gi a do fi nan ce i ra men te.

Do pon to de vis ta da par ti ci pa ção de au to res na ci o na is e
es tran ge i ros, os pri me i ros man tem ain da uma fran ca ma i o ria,
com 85% dos tí tu los e 92% dos exem pla res edi ta dos. Tal vez exa -
ta men te por isso, es te ja ha ven do um in te res se de edi to ras es tran -
ge i ras no mer ca do na ci o nal. Na úl ti ma Bi e nal do Li vro no Rio de
Ja ne i ro (maio de 2001), o país ho me na ge a do foi a

Espa nha, com es tan des, pre sen ça de au to res, etc. Não
por aca so, este ano au men tou con si de ra vel men te o nú me ro de
tra du ções de au to res es pa nhóis para o Por tu guês.

II – Em Bus ca da His tó ria do Li vro

O “li vro” como o co nhe ce mos até pou co tem po atrás, ou
seja, um su por te fí si co em pa pel para nar ra ti vas, tex tos téc ni cos,
ci en tí fi cos, le ga is e re li gi o sos está di re ta men te vin cu la do à di fu -
são da im pren sa no Oci den te, a par tir da re vo lu ção ini ci a da por
Gu ten berg. Des se pon to de vis ta, o li vro _ os ou tros ti pos de im -
pres so _ são, eles pró pri os, cons ti tu i do res e par te do que hoje
cha ma mos de glo ba li za ção.

A his tó ria do li vro está as so ci a da, for te men te, a duas va -
riá ve is: a co di fi ca ção e dis se mi na ção de co nhe ci men tos (li te ra tu -
ra téc ni ca e ci en tí fi ca) e à for ma ção cul tu ral.

No que res pe i ta ao co nhe ci men to, isso se dá, prin ci pal -
men te, pela as so ci a ção fe i ta en tre li vros e edu ca ção, ou seja,
pela trans mis são e guar da de co nhe ci men tos ci en tí fi cos e téc ni -
cos na es co la, por in ter mé dio dos li vros.

A le i tu ra é di fun di da na es co la pe los gre gos des de o séc.
VI a.C., in ten si fi ca da no séc. IV a.C. e se guin tes. E o con su mo de
li vros já exis tia des de o séc. V a.C., pro va vel men te com a fi na li da -
de de edu car a ju ven tu de.

Os pri me i ros li vros di dá ti cos, en tre eles a Re tó ri ca, de
Aris tó te les (360-355 a.C.). Se gun do Zil ber man (2001), “os es tu -
dos nas es co las in clu íam qua tro as sun tos bá si cos: ‘gram ma ti ke
(lin gua gem), mou si ke (li te ra tu ra), lo gis ti ke (arit mé ti ca) e
gymnas ti ke (atle tis mo)’. A in ter pre ta ção his tó ri ca e es ti lís ti ca da
obras li te rá ri as ser via de base para a apren di za gem dos me ni -
nos, o que não só as se gu rou a so bre vi vên cia do pa tri mô nio poé ti -
co he lê ni co, como atri bu iu à es cri ta e à le i tu ra a ta re fa de in tro du -
zir a mo ci da de no mun do cul tu ral e pe da gó gi co”.

Os ro ma nos tam bém cul tu am a le i tu ra no es pa ço da es co -
la e a di fun dem por todo o seu im pé rio. Um sal to im por tan te na
his tó ria do li vro ocor re no sé cu lo III d.C., com a subs ti tu i ção do
rolo (vo lu men) pelo có dex, for ma to apro xi ma do ao que tem hoje



o li vro. Essa mu dan ça “tec no ló gi ca” terá sido sig ni fi ca ti va para in -
cen ti var a le i tu ra si len ci o sa, o que re pre sen tou uma re vo lu ção
“tão ou mais sig ni fi ca ti va que a in ven ção da im pren sa”. (Zil ber -
man, 2001)

Ou tra mu dan ça fun da men tal foi a se pa ra ção das pa la vras,
es cri tas. Esse ex pe di en te fa ci li ta a le i tu ra, que se tor na exer cí cio
es co lar, sa in do dos mo nas té ri os e pas san do para as uni ver si da -
des, que ini ci a vam sua ex pan são.

Gran des trans for ma ções no en si no fo ram pro vo ca das pelo
ca pi ta lis mo, em que a bur gue sia dis pu ta va po der com a no bre za.
Para tan to, uti li za va a edu ca ção como arma pelo po der po lí ti co e
eco nô mi co, ten do o li vro como um dos ve í cu los prin ci pa is. Ain da
mais que as no vas fá bri cas exi gi am tra ba lha do res qua li fi ca dos.
“Esco la ri zar a po pu la ção tor na-se pa la vra de or dem, co me çan do
pela al fa be ti za ção em mas sa.” (Zil ber man, 2001)

Dan do um sal to para épo cas mais re cen tes, te mos o
exem plo da Fran ça que, des de a se gun da me ta de do séc. XIX
(Char ti er in: Evan ge lis ta, 1999, p. 51), as so cia-se o apren di za do
das ciên ci as à li te ra tu ra ju ve nil de en tre te ni men to. Jú lio Ver ne é
fru to des se ca sa men to. Com seus li vros, que vi ri am a ina u gu rar a 
cha ma da fic ção ci en tí fi ca, es tão pre sen tes, na for ma de nar ra ti -
vas fan tás ti cas, os co nhe ci men tos ci en tí fi cos acu mu la dos até en -
tão e mais o que a ima gi na ção per mi tia.

Não é à toa que, mes mo an tes da im pren sa, o apa re ci -
men to das pri me i ras uni ver si da des eu ro péi as ser ve para fo men -
tar o co mér cio de obras es cri tas, pro du zi das ma nu al men te por
co pis tas (Zil ber man, 2001: p. 120).

Do pon to de vis ta cul tu ral, a li te ra tu ra, en ten di da ba si ca -
men te pela fic ção e pela po e sia, res pon de pela vi ta li da de dos li -
vros. Tan to as nar ra ti vas quan to os po e mas já exis ti am an tes da
“in ven ção” do li vro. Por tan to, o que o li vro faz é re u nir obras de
arte, fi lo só fi cas, ci en tí fi cas e tec no ló gi cas num apa ra to fí si co, e,
as sim, pos si bi li tar a re pro du ti bi li da de e, por con se qüên cia, sua
mer ca do ri za ção de um “bem ima te ri al”.

Com a in tro du ção da téc ni ca de im pres são no sé cu lo XV,
hou ve um in cre men to nas pos si bi li da des de trans mis são cul tu ral,
pois esse meio téc ni co _ a im pren sa _ per mi tia um dis tan ci a men -
to no es pa ço e no tem po; per mi tia, tam bém, a fi xa ção e a es to ca -
gem dos bens cul tu ra is o que, por sua vez, fa cul ta va que seus
pro du tos pu des sem ser re pro du zi dos, dis tri bu í dos e so bre eles se 
fi xas sem pre ços (Thomp son, 1995).

A bus ca pela uni ver sa li za ção do en si no tem sido o gran de
mo tor da ex pan são dos li vros, tan to os téc ni cos e ci en tí fi cos
quan to os li te rá ri os. Hoje, es co las e uni ver si da des são os prin ci -
pa is cen tros me di a do res de aces so aos li vros.

Com a con so li da ção da cha ma da “in dús tria cul tu ral,” o li -
vro, a par de toda sua aura de “guar dião” do sa ber, tem sido tra ta -
do cada vez mais como uma “mer ca do ria,” um “bem cul tu ral,”
como ou tros. E, des se pon to de vis ta, seus pro ces sos de pro du -
ção, dis tri bu i ção e con su mo pas sam a ser mais e mais afe ta dos
pe las leis de mer ca do e cada vez me nos ori en ta dos para a di fu -
são do sa ber.

Pro cu ra re mos, ago ra, ex plo rar as vin cu la ções eco nô mi cas
e po lí ti cas li ga das ao li vro.

III – Aspec tos Eco nô mi cos Li ga dos ao Li vro

É ine gá vel que o viés eco nô mi co em tor no do li vro tem-se
tor na do cada vez mais de ter mi nan te, em de tri men to do seu va lor
cul tu ral, edu ca ti vo e so ci al. Des de que Gu ten berg im pri miu a pri -
me i ra bí blia e ina u gu rou o pro ces so in dus tri al, o li vro está li ga do

a de ci sões de na tu re za eco nô mi ca que não po dem de i xar de ser
con si de ra dos. Como não po de ria de i xar de ser, esse viés eco nô -
mi co se vin cu la a ques tões de po der. Tan to o po der de quem de -
tém os me i os eco nô mi cos quan to o de quem de tém os me i os po -
lí ti cos (per mis são go ver na men tal para im pri mir ou não) ou o po -
der sim bó li co (cen su ra re li gi o sa).

Em pri me i ro lu gar, to me mos o li vro a par tir de seus prin ci -
pa is pro ces sos: pro du ção, dis tri bu i ção e con su mo. Na pon ta da
pro du ção en con tra mos o pro ces so de in dus tri a li za ção, como do -
mi nan te. Os au to res e es cri to res, em bo ra in dis pen sá ve is para a
exis tên cia ma te ri al dos li vros, não têm tan to po der de de ci são so -
bre “o quê,” “quan do” e “o quan to” pu bli car, de ci sões que le vam
em con ta as pec tos fi nan ce i ros.

Nos cus tos do li vro, o per cen tu al des ti na do ao au tor é mí -
ni mo, ape sar de ser esse quem sus ten ta a aura de cri a dor. Ra ros 
são os au to res, como é o caso de Ra chel de Qu e i rós, que po dem 
se be ne fi ci ar dos di vi den dos de sua obra. Na dé ca da de 90, de
pos se de seus di re i tos au to ra is, co lo cou-os em le i lão, ob ten do
uma quan tia con si de rá vel como re tor no. Não obs tan te, a pró pria
Ra chel re co nhe ce que nun ca “vi veu de li te ra tu ra”. Seu sus ten to
pro vi nha ba si ca men te de seu tra ba lho como jor na lis ta (cro nis ta)
para re vis tas e jor na is, ati vi da de que vem exer cen do inin ter rup ta -
men te por mais de 60 anos.

Como ar te fa to in dus tri al, a con fec ção de um li vro en vol ve a 
in dús tria de má qui nas para grá fi ca, a in dús tria grá fi ca, e as edi to -
ras pro pri a men te di tas.

Num re lan ce da si tu a ção da in dús tria de má qui nas, po de -
mos ver que há um cres cen te in te res se de em pre sas ale mãs e
ja po ne sas em in ves ti rem no Bra sil, cujo par que grá fi co está em
ex pan são. Essas de ci sões de in ves ti men to le vam em con ta não o 
vir tu al be ne fí cio cul tu ral ou edu ca ti vo do li vro, mas ra zões de
mer ca do. São fe i tas per gun tas como: “o par que grá fi co está se
ex pan din do? É mais ba ra to ins ta lar uma plan ta in dus tri al no Bra -
sil que ex por tar para cá as má qui nas?" Se es sas má qui nas e
equi pa men tos ele trô ni cos im pri mi rão em ba la gens de sa bão em
pó ou li vros, tal fato lhes é in di fe ren te. Se im pri mi rão re vis tas de
fo fo cas ou clás si cos da li te ra tu ra, tam bém é in di fe ren te.

A in dús tria grá fi ca bra si le i ra tem des per ta do o in te res se de 
mul ti na ci o na is, que vêm in ves tin do em aqui si ções e fu sões, o que 
in di ca um cer to vi gor eco nô mi co. No mer ca do bra si le i ro, até ago -
ra, tem pre do mi na do o pe que no in dus tri al. Se, pelo lado da em -
pre ga bi li da de de mão-de-obra e pela des con cen tra ção de re cur -
sos isso é po si ti vo, pelo lado da eco no mia de es ca la, apa re ce
como fa tor ne ga ti vo. Ape nas as gran des in dús tri as, com gran de
ve lo ci da de de pro ces sa men to e im pres são, têm ca pa ci da de de
ob ter me no res cus tos. Não quer di zer que tais re du ções de cus -
tos se jam re pas sa das ao edi tor, ao dis tri bu i dor ou ao con su mi dor
fi nal. Enfim, fi ca mos ain da no ter re no das de ci sões de na tu re za,
di ga mos as sim, “eco no mi cis ta” no cam po da pro du ção grá fi ca.

A mu dan ça na po lí ti ca cam bi al para o sis te ma de ban das,
por exem plo, afe tou pro fun da men te a in dús tria grá fi ca do ramo edi -
to ri al em 1999; mas es pe ra-se um au men to de até 30% para 2001,
ten do em vis ta as en co men das fe i tas pelo Pro gra ma Na ci o nal do Li -
vro Di dá ti co. Ape nas para ilus trar, ob ser va mos que a Asso ci a ção
Bra si le i ra da Indús tria Grá fi ca – ABIGRAF, apre sen ta como fa to res
de me lho ria para o se tor a es ta bi li da de eco nô mi ca, os for tes in ves ti -
men tos em ma qui na ria, o au men to da pro fis si o na li za ção e a bus ca
cres cen te pela seg men ta ção, a re du ção de es to ques.

Cha ma mos a aten ção para um dado sig ni fi ca ti vo re fe ren te
à me lho ria do se tor, que foi a eli mi na ção dos es to ques. São fe i tas 
ti ra gens me no res, pois as edi to ras es tão pu bli can do mais tí tu los,



com me nos exem pla res de cada. Se, do pon to de vis ta da in dús -
tria, isso pos si bi li ta cor te de cus tos, para o con su mi dor fi nal re -
pre sen ta au men to do pre ço.

Obser va-se, nes se seg men to de mer ca do, uma sé rie de
aqui si ções de em pre sas na ci o na is por es tran ge i ras. Entre elas a
com pra da Ham burg e do Cír cu lo do Li vro pela Don nel ley Coch -
ra ne Grá fi ca, a aqui si ção da Grá fi ca Me lho ra men tos pelo Qu e be -
cor Group, do Ca na dá. Este gru po, por si nal, es ta ria em vias de
se as so ci ar ao Gru po Abril, para mon tar um par que grá fi co em
Re ci fe. Os em pre sá ri os bra si le i ros do se tor já te mem uma con -
cen tra ção do par que grá fi co nas mãos des ses gran des gru pos, a
exem plo do que ocor reu com os se to res de ban cos e os su per -
mer ca dos. As em pre sas em ex pan são apos tam, en tre ou tras co i -
sas, no cres ci men to do nú me ro de li vros ad qui ri dos por le i tor.
Con si de ram, por exem plo, que a com pra de pa pel des ti na do à le i -
tu ra pelo Bra sil é seis ve zes me nor que a da Fran ça, 7,5 ve zes
me nor que a da Ale ma nha.

Com a ex pan são, as pe que nas em pre sas de ve rão ter pro -
ble mas de so bre vi vên cia, por fal ta de re cur sos para in ves ti men -
tos. Uma má qui na de aca ba men to, que pro duz 5 mil li vros/hora,
por exem plo, cus ta US$1,2 mi lhão, cus to im pos sí vel de ser ban -
ca do por um pe que no.

Não nos es que ça mos de que con cen tra ção de me i os vem
sem pre acom pa nha da da con cen tra ção de ou tras de ci sões de ”o
quê“ pu bli car, por exem plo.

As edi to ras, en fim, são as res pon sá ve is pe las es co lhas a
se rem fe i tas: o quê, quan do e o quan to edi tar. 

Tais es co lhas, ob vi a men te, le vam em con ta o mer ca do con -
su mi dor, o que in clui, em gran de me di da, fa to res de na tu re za eco -
nô mi co-financeira: ques tões como tem po le va do para co mer ci a li zar
um li vro-produto, ris cos de en ca lhe, dis po ni bi li da de de ca pi tal para
in ves tir a lon go pra zo, etc. Assim, será, ob vi a men te, sem pre mais
ren tá vel edi tar um best sel ler que uma obra li te rá ria de va lor cul tu -
ral sig ni fi ca ti vo. E o edi tor não é ”pa pai noel“. Ele é um em pre sá rio
que op tou por um ramo de ne gó ci os. E não pode vi ver dos lou ros
que lhes fos sem atri bu í dos por sua mag na ni mi da de.

Nes se se tor, tam bém, há um ace le ra do pro ces so de in ter -
na ci o na li za ção da pro pri e da de das edi to ras. A Mak ron foi ven di da 
para o Gru po Per son (Fi nan ci al Ti mes); a Ati ca e a Sci pi o ne pas -
sa ram a ser con tro la das pelo gru po fran cês Ha vas; a Edi to ra Pi o -
ne i ra e a IOB fo ram com pra das pela Thom son Le ar ning, bra ço
edi to ri al da ca na den se Thom son; a Edi to ra Cam pus per ten ce ao
Gru po Else vi er; a Si ci li a no con ta com a par ti ci pa ção de 30% do
Fun do Darby Over se asii.

Por trás dos mo vi men tos de aqui si ção e de fu sões não de i xa 
de es tar o pro ble ma de cus tos de pro du ção e as pers pec ti vas de
mer ca do. Em pes qui sa que tra çou o re tra to do li vro no Bra siliii, 13%
dos apre ci a do res de li vros ale ga ram que, se os pre ços fos sem mais 
ba i xos, le ri am mais. As edi to ras, por sua vez, têm op ta do por pu bli -
car um nú me ro ma i or de tí tu los, com ti ra gens me no res, o que en ca -
re ce o pro du to. Entre tan to, isso nem sem pre se ve ri fi ca. No caso do
best sel ler Harry Pot ter, a ti ra gem ini ci al foi de 100 mil có pi as, mas
o pre ço gi rou em tor no de R$30, um va lor bem ele va do para o mer -
ca do bra si le i ro. O edi tor, por sua vez, ale ga que o cus to é esse mes -
mo, uma vez que o pre ço do pa pel está atre la do ao do dó lar, e cada 
pá gi na sai por cer ca de 15 cen ta vos de real.

Le van do-se em con ta os pre ços in dus tri a is, um con tra pon -
to nos faz vis lum brar que os pre ços não são tão ir re du tí ve is. As
Pa u li nas, que edi tam re li gi o sos, con se guem ven der bi blías com
va lor en tre R$15,50 e R$30.

Em todo o mun do os cha ma dos li vros de bol so, com di -
men sões re du zi das, im pres sos em pa pel jor nal têm ofe re ci do
pre ços mais aces sí ve is. Mas no Bra sil essa via não tem en con tra -
do re cep ti vi da de nas edi to ras. A L&PM, uma das pou cas que
apos ta nes se mer ca do, tem cer ca de 200 tí tu los em li vros de bol -
so em edi ções en tre R$5 e R$10, para li vros de boa qua li da de.
Cabe, nes te caso, ques ti o nar so bre a ”ra ci o na li da de“ das edi to -
ras, de op ta rem, pre fe ren te men te, por edi ções mais ca ras.

O mer ca do li vre i ro no Bra sil, em 1999 e 2000, teve os se -
guin tes re sul ta dos, em vo lu me de pu bli ca ção:

* Di dá ti cos: in clui Pré-escolar, 1º e 2º gra us e pa ra di dá ti cos – so -
men te mer ca do.

Já do pon to de vis ta do fa tu ra men to, as va ri a ções são as
se guin tes de um ano para ou tro:

* Di dá ti cos: in clui Pré-escolar, 1º e 2º gra us e pa ra di dá ti cos _ so -
men te mer ca do.

**Os da dos de 1999 in clu em as ven das ao Go ver no – PNBE/PNLD.
Os de 2000 in clu em as ven das ao Go ver no _ PNLD-Centralizado e
PNLD-Descentralizado (São Pa u lo e Mi nas Ge ra is).

Obser va-se um cres ci men to do fa tu ra men to en tre 1999 e
2000 da or dem de 13%. O que mais cha ma a aten cão é o re le -
van te im pac to das com pras go ver na men ta is do Pro gra ma Na ci o -
nal do Li vro Di dá ti co e do Pro gra ma Na ci o nal de Bi bli o te ca Esco -
lar. Os re cur sos pro ve ni en tes das com pras go ver na men ta is em
2000 fo ram 71% su pe ri o res às do ano de 1999. Isso é ex pli ca do
pela CBL como de cor ren te do não-cumprimento dos pra zos em
1999 e da con cen tra ção do re ce bi men to dos va lo res em 2000.

Obvi a men te a pro mo ção de li vros, a ma nu ten ção de equi -
pes de ven das e o trans por te en ca re cem a mer ca do ria li vro.



Assim sen do, se o edi tor pos sui um com pra dor úni co (o go ver no), 
que dis pen sa es ses cus tos in ter me diá ri os, ele está no me lhor
dos mun dos. Isso sig ni fi ca, de todo modo, que, na con di ção de
gran de com pra dor do mer ca do, o go ver no, se qui ser, tem mar -
gem de ma no bra para in ter fe rir em cus tos.

No seg men to de di dá ti cos do mer ca do pri va do, as edi to ras 
apon tam um de clí nio na ven da dos li vros no pri me i ro se mes tre de 
2000. Esse de clí nio te ria sido pro vo ca do pela mi gra ção de alu nos 
da rede pri va da para a pú bli ca, a con cor rên cia dos sis te mas de
en si no que pro du zem seu pró prio ma te ri al di dá ti co e o uso da re -
pro gra fia. Entre tan to, na ava li a ção do se toriv, “o re sul ta do fi nal do
ano foi po si ti vo [para o sub se tor di dá ti cos}, no que se re fe re ao
fa tu ra men to, uma vez que a ado ção de me di das agres si vas de
mar ke ting ele vou o mes mo no se gun do se mes tre“.

As ten dên ci as de mer ca do in ter na ci o na is de cor ren tes do
pro ces so de glo ba li za ção não de i xam de se ma ni fes tar no se tor
edi to ri al. À me di da que esse seg men to se pro fis si o na li za, au men -
ta a com pe ti ção, a ne ces si da de de mais in ves ti men tos e de qua li -
fi ca ção. Para fa zer fren te a isso, as fu sões e aqui si ções se apre -
sen tam como al ter na ti vas. A ex pec ta ti va das em pre sas que vêm
de fora se jus ti fi ca pela pos si bi li da de de cres ci men to do mer ca do
bra si le i ro, que é ain da in ci pi en te. Espe ram que esse mer ca do na -
ci o nal ve nha a tri pli car nos pró xi mos anosv.

To me mos ago ra a dis tri bu i ção, que é fe i ta ba si ca men te pe -
los li vre i ros, mas ago ra tam bém por ban cas de jor na is e até por
su per mer ca dos. Se gun do os edi to res, o mer ca do na ci o nal de i xa
a de se jar, quan do se tra ta da dis tri bu i ção. O fato de exis ti rem
pou cas li vra ri as no País, con cen tra das pre fe ren te men te nas gran -
des ci da des, im pe di ria o cres ci men to do mer ca do li vre i ro. Para
dri blar essa di fi cul da de, as edi to ras es tão apos tan do em al ter na ti -
vas de co mer ci a li za ção para su prir a fal ta de li vra ri as. A Inter net,
que já con cen tra ven das em tor no de 5% é uma de las; ou tra é a
co lo ca ção de es tan tes de li vros em su per mer ca dos. Com esse
fim, sete edi to ras (Obje ti va, Re cord, Roc co, Com pa nhia das Le -
tras, Edi ou ro, Cam pus e Me lho ra men tos) for ma ram um pool para 
co mer ci a li zar seus li vros em gran des re des de su per mer ca dos. A
ava li a ção do se tor é que os re sul ta dos são sa tis fa tó ri os.

À me di da que avan ça mos para a pon ta, ve mos di mi nu ir o
po der so bre o pro ces so de pro du ção-distribuição-consumo do li -
vro. Por exem plo, os li vre i ros já re ce bem o li vro com o pre ço e o
des con to-padrão já de ter mi na dos. De pen den do da si tu a ção da
loja, o li vre i ro, prin ci pal men te o pe que no, vê-se di an te de pou ca
mar gem de ma no bra.

Ve ja mos, ago ra, um pe que no re tra to da dis tri bu~~ao de li -
vra ri as no Bra sil.

Como se vê, há uma cla ra con cen tra ção das li vra ri as no Sul
e no Su des te, um com por ta men to se me lhan te a ou tros in di ca do res
como ren da per ca pi ta, per cen tu a is de es co la ri za ção, etc.

Se gue-se bre ve qua dro das li vra ri as que en cer ram suas
ati vi da des nos úl ti mos anos:

A ava li a ção dos re pre sen tan tes do se tor é a de que o nú -
me ro de li vra ri as per ma ne ce es tá vel por que o nú me ro de no vas
lo jas é mais ou me nos eqüi va len te ao de li vra ri as que en cer ram
suas ati vi da des.

Para o pre si den te da Asso ci a ção Na ci o nal das Li vra ri as — 
ANL, Edu ar do Ya su da, o me lhor meio de pro te ger a pe que na li -
vra ria e fa zer pas sar por ela os li vros que são ad qui ri dos pe los
go ver nos (fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is). Com isso, “o nú me ro
de li vra ri as no Bra sil sal ta ria, cer ta men te, de 2.008 uni da des para 
mais de 5.000; se ri am cri a dos mi lha res de em pre gos em to dos os 
Esta dos bra si le i ros.

Ain da de acor do com Ya su da, ha ve ria me nos fa lên ci as de
pe que nos li vre i ros, além de se evi tar o uso de fa bu lo sas ver bas.
Com isso a li vra ria re to ma ria sua fun ção ori gi nal, que é a de ex -
por e ven der li vros, Mas essa não é a po si ção sus ten ta da pelo
go ver no: se gun do o Dr. Otta vi a no de Fi o re, Se cre tá rio do Li vro e
da Le i tu ra do Mi nis té rio da Cul tu ra, ”o go ver no não tem como sal -
var ou abrir li vra ri as, e sim, cri ar pro gra mas que au xi li em es sas
lo jas, tal vez por meio do Ser vi ço de Apo io às Mi cros Pe que nas
Empre sas - SEBRAE.

Um exem plo de po lí ti ca go ver na men tal di fe ren te pode ser
en con tra da na Fran ça, onde o go ver no tam bém sub si dia par te do
mon tan te de li vros es co la res. Lá, em 1990, o Mi nis té rio da Edu ca -
ção en vi ou a 4.500 es co las ma ter na is e pri má ri as pa co tes idên ti cos
de 100 li vros cada, pa gan do di re ta men te aos edi to res 24 mi lhões de 
fran cos. Mes mo que a es tra té gia de dis tri bu i ção in clu ís se um con vi -
te a li vre i ros lo ca is de cada co mu ni da de para aju da rem a tra ba lhar o 
li vro na es co la, a me di da de sa gra dou em mu i to ao seg men to va re -
jis ta. Em res pos ta a isso, a as so ci a ção dos li vre i ros re a giu du ra men -
te e con se guir re ver ter a si tu a ção. Nos anos se guin tes os li vre i ros
lo ca is pas sa ram a for ne cer as obras às es co las.

Na Fran ça, os li vros são gra tu i tos para os alu nos de 6 a 10 
anos (es co la pri má ria); de 11 a 15 anos (co lé gio).

Ape nas alu nos de li ce us com pram nas li vra ri as. Com a
mul ti pli ca ção das gra tu i da des, os li vre i ros es tão re a gin do, por que 
essa ati tu de de sa bi tua a ida da cri an ça ou do ado les cen te à li vra -
ria. A so lu ção en con tra da foi a ado ção do che que-livro em al gu -
mas re giões. De pos se dele, o alu no es co lhe o li vre i ro de sua
pre fe rên cia, onde ad qui re o ma te ri al de le i tu ra/es tu do.

A pro pó si to dis so, não é des ca bi do lem brar Drum mond, ao 
se re fe rir ao ”es pa ço“ li vra ria:

Pri me i ra li vra ria, Rua da Ba hia.

A Car ne de Je sus, por Almá quio Di niz
(não le i am! Obra ex co mun ga da pela Igre ja) ru ti la no aquá -

rio da vi tri na.

Ter ror vi su al na tar de de do min go.



Vol to para o co lé gio. O tí tu lo sa cri lé gio

Re lam pe ja na cons ciên cia.

Li vra ria, lu gar de da na ção, lu gar de des co ber ta.
Um dia, quan do? Vou en trar na que la casa, vou com prar

um li vro mais ter rí vel que o de Almá quio

E nele me per der – e me en con trar.

Car los Drum mond de Andra de.
VII

Ou tra po lí ti ca que vem sen do men ci o na da pe los li vre i ros é 
a ado ção do pre ço fixo para o li vro. Por esse me ca nis mo, o pre ço
do li vro se ria o mes mo em todo o país vá li do para to dos os va re -
jis tas, li mi tan do a pos si bi li da de de des con tos.

Tal po lí ti ca exis te ou já exis tiu em vá ri os pa í ses eu ro pe us
(Ale ma nha, Áus tria, Bél gi ca, Di na mar ca, Espa nha, Fin lân dia,
Gré cia, Ho lan da, Ingla ter ra, Irlan da, Itá lia, No ru e ga, Por tu gal, Su -
é cia e Su í ça). com re la ti vo su ces so para be ne fí cio de li vre i ros,
prin ci pal men te. A pos si bi li da de de uma po lí ti ca se me lhan te para
o Bra sil esta su je i ta a mu i tos ques ti o na men tos. O prin ci pal de les
diz res pe i to à efe ti vi da de de uma po lí ti ca des sas, ou seja, da pró -
pria pos si bi li da de de,uma vez ado ta da, vir a ser cum pri da. Sem -
pre se revelou di fí cil a ado ção de uma po li ti ca de pre ços úni cos,
mes mo para bens cuja ne ces si da de e mais sen ti da pela a po pu la -
ção, omo os re mé dio, por exem plo. Nes se seg men to, a prá ti ca cor -
ren te é jus ta men te a opos ta: a po lí ti ca de des con tos, que em ge ral
tem sido ado ta da pe las re des de dro ga ri as. Essas re des con se -
guem pre ços me no res por te rem ma i or po der de pres são jun to aos
la bo ra tó ri os. Como ser con tra uma po li ti ca des sas? No caso da po lí -
ti ca para li vros, pro cu rar-se-ia li mi tar os des con tos. Des con tos que,
pra ti ca men te, já não exis tem. Assim sen do, é ne ces sá ria mu i ta ca u -
te la an tes de se pen sar em ado tar uma po lí ti ca as sim.

No Bra sil os prin ci pal, pro ble mas li ga dos ao li vro de ri vam
da li ber da de com que o mer ca do ope ra para fi xar pre ços, ti ra -
gens. Não há du vi da de que há mar gens de ma no bra do Esta do
para in ter vir fa vo ra vel men te na ex pan são dos li vros e dos le i to res, 
Mas a fi xa ção de pre ços não pa re ce ser uma de las.

IV – A Po lí ti ca dos Li vros e os Li vros em Tor no da Po lí ti ca 

Li vros (e, an tes de les, os seus cor res pon den tes como me i -
os de fi xa ção da es cri ta) têm sido as so ci a dos de ma ne i ra po si ti va 
ou ne ga ti va à de ten ção, per pe tu a ção ou per da de po der.

A esta al tu ra da his tó ria, mes mo que no vos es tu dos com pro -
vem o va lor re la ti vo des se po der, cri ou-se um mito em tor no da pa -
la vra es cri ta e, par ti cu lar men te, da que la ve i cu la da pelo li vro. O mito
de que, por exem plo, ”ler e pe ri go so" ou o seu opos to, ou seja, que
o li vro pode re pre sen tar a re den ção ou a li ber ta ção de um povo.

Jus ta men te com a im pren sa, sur giu a cen su ra. Tan to a de
na tu re za po lí ti ca, quan to a de na tu re za re li gi o sa ou mo ral. To me -
mos um em ble ma des sa cen su ra. Um sím bo lo que é fic ci o nal e
que, tal vez jus ta men te por isso, fun ci o ne como me tá fo ra de to dos 
os pro ces sos de per se gui ção aos li vros ou de per se gui ções por
ca u sa dos li vros. Em O nome da rosa, de Hum ber to Eco, uma
sé rie de ho mi cí di os em um mos te i ro e jus ti fi ca da pela guar da de
um co nhe ci men to co di fi ca do em um li vro.

Tra tar-se-ia de um li vro de Aris tó te les so bre o riso. Se gun do
o mon ge (cego) bi bli o te cá rio, esse li vro não po dia ser dado ao co -
nhe ci men to do pú bli co, pois re ti ra ria a cen su ra so bre o riso. E o riso
des tru i ria as co i sas sé ri as. E rir das co i sas se ri as le va ria a um ques -
ti o na men to do sa gra do, e as sim por di an te. Com esse epi só dio, o
pen sa dor e fic ci o nis ta ita li a no cria uma ima gem para as ca ças às
bru xas le va das a cabo ten do o li vro como cen tro da dis cór dia.

Ou tros exem plos (fic ci o na is ilus tres fun ci o nam como um dis -
cur so so bre es sas cen su ras: D. Qu i xo te e Ma da me Bo vary. O pri -
me i ro per de o ju í zo de tan to ler no ve las de ca va la ria e se tor na, ele
mes mo, um per so na gem dos li vros que lera; a se gun da tor na-se ví -
ti ma dos ro man ces que ha via lido, en re dan do sua vida como a en -
re da vam as he ro í nas de suas his to ri as (Zil ber man, 2001).

No cam po re li gi o so, aque le em que a es cri ta mais tem ser -
vi do para pre ser var co nhe ci men tos e per pe tu ar po der, a edi ção
da bí blia nas lín guas na ci o na is (di fe ren tes do la tim) re pre sen tou
para as au to ri da des ecle siás ti cas uma ame a ça aos dog mas e à
pró pria di vin da de. A Igre ja Ca tó li ca en car re ga-se, des de mu i to
cedo (l564), a ins ti tu ir a cen su ra re li gi o sa por meio do Index Li -
bro rum Pro hi bi to rum. 

Para re mon tar mos a epi só di os mais re cen tes, te mos o
caso do in di a no Sal man Rush die, con de na do pe los is lâ mi cos por
seus Ver sos sa tâ ni cos e obri ga do a vi ver exi la do pelo res to da
vida. Na pri me i ra se ma na de ju lho de 2001 foi no ti ci a da a pri são
de mis si o ná ri os ale mães no Afe ga nis tão. O mo ti vo da pri são se ria 
um es cri to, em lín gua lo cal, con tan do a vida de Je sus.

A idéia de le tra men to uni ver sal, que sur ge com a evo lu ção do
ca pi ta lis mo, aliás, é uma exi gên cia des ta. Se gun do Zil ber man (2001), 
”a in tro du ção ao mun do das le tras ti nha de se mos trar mais rá pi da e
efi ci en te, e, ao mes mo tem po, le var em con ta que se des ti na va a
usuá ri os, boa par te pro ve ni en te es do cam po e de ori gem hu mil de,
que até en tão não sen ti am fal ta da es cri ta e da le i tu ra de tex tos“.

Do lado do mito po si ti vo, as sis ti mos, aqui mes mo no Bra -
sil, a di ver sas cam pa nhas de di fu são da le i tu ra (e de pro mo ção
do li vro, por con se qüên cia), como for ma de re den ção da po pu la -
ção anal fa be ta. Já na dé ca da de 30, Ge tú lio Var gas vê na di fu são 
do le tra men to uma for ma de cons tru ir a na ci o na li da de em tor no
dos va lo res do Esta do Novo e de sua fi gu ra. Não é por aca so que 
cen su ra a es co la ri za ção (no Sul) em ou tras lín guas que não o
Por tu guês. Cre di ta va à le i tu ra (de li vros e jor na is) em Por tu guês a 
con so li da ção de um Esta do Bra si le i ro for te e uni do, re for ça do
pela lín gua co mum e não ame a ça do pelo con te ú do que pu des se
ser ve i cu la do em ou tros idi o mas.

Pos te ri or men te, nas dé ca das de 50, de 70, e mes mo hoje,
con ti nu am os es for ços de uni ver sa li za ção do le tra men to, pois cre -
di ta-se ao li vro uma es pé cie de po der má gi co re den tor de nos sa
po pu la ção, tida como ”atra sa da“, por não ler. Não é di fí cil, quan do 
fa ze mos os pa ra le los de de sen vol vi men to com ou tros pa í ses, cre -
di tar a es tag na ção bra si le i ra à fal ta de es co la ri za ção bá si ca. Bas -
ta di zer que a re vo lu ção in dus tri al foi pos sí vel por que, já no sé cu -
lo XIX, a Ingla ter ra ha via ven ci do esse pro ble ma.

Todo o es for ço de uni ver sa li za ção do en si no bá si co no
Bra sil se vol ta para que au men te o nú me ro de anos de fre qüên -
cia de nos sa po pu la ção à es co la. As com pa ra ções re gi o na is, no
uni ver so da Amé ri ca La ti na, sem pre nos co lo cam atrás, em es co -
la ri za ção, de nos sos vi zi nhos, como Argen ti na, Chi le, Uru guai.

Mas todo o es for ço de le tra men to as so ci a do aos pro ces sos
eco nô mi cos (apren der a ler para apren der e do mi nar ha bi li da des e
se pre pa rar para o mer ca do de tra ba lho) pas sa, em de ter mi na do
mo men to, a se dis so ci ar da li te ra tu ra. Com isso, a li te ra tu ra se tor na
cada vez mais dis tan te das clas ses po pu la res es co la ri za das. Nes se
pon to, pro duz-se uma nova as si me tria as so ci a da ao va lor de ser ”le -
tra do“. Para ser ”le tra do“ não bas ta ha ver fre qüen ta do a es co la. Le -
tra dos são os que ”li dam de modo fa mi li ar com as le tras, os es pe ci -
a lis tas“ e a aura de po der que sem pre acom pa nhou a le i tu ra e a es -
cri ta é res ta u ra da, des ta vez com o au xí lio da es co la. Uma nova dis -
cri mi na ção tem lu gar: ”Até um cer to pe río do da his tó ria do Oci den te 
[o le i tor] era for ma do para a li te ra tu ra; hoje, ele é al fa be ti za do e pre -



pa ra do para en ten der tex tos es cri tos, mas nem sem pre a li te ra tu ra
se apre sen ta no seu ho ri zon te, por que ain da é sa cra li za da pe las
ins ti tu i ções que a di fun dem" (Zil ber man, 2001).

Na mes ma era em que os con tin gen tes mais po bres da po -
pu la ção pas sa ram a ter aces so à le i tu ra, o li vro foi sub me ti do aos
pro ces sos eco nô mi cos e in dus tri a is, que im pri mi ram a ra ci o na li da -
de para o mer ca do edi to ri al. Trans for ma do em mer ca do ria, o li vro
pas sa a ser tra ta do como uma com mo dity e é re gu la do pe las leis
do mer ca do. Com isso, cla ro, os le i to res ou po ten ci a is le i to res (en -
ten da-se, os de me nor po der aqui si ti vo) são dis tan ci a dos da li te ra -
tu ra. Par te da cri se que se ve ri fi ca hoje, ou seja, da cha ma da ”fal ta 
de le i to res“ de ri va des sa dis cre pân cia cri a da pelo to do-poderoso
”mer ca do“. Um res ga te dos le i to res pas sa rá, ne ces sa ri a men te,
pelo re e qui lí brio das re la ções de po der nes se âm bi to. Quer di zer,
au men tar a quan ti da de (e, qui çá, a qua li da de dos le i to res pas sa
pela ”in clu são“ (já que a pa la vra está na moda) das ca ma das não
atin gi das pelo li vro — de li te ra tu ra, es pe ci al men te. Uma in clu são
que de pen de, en tre ou tros fa to res, da aces si bi li da de fi nan ce i ra
(me nor pre ço do li vro ou ma i or po der aqui si ti vo do le i tor), e por
uma nova for ma de con ta to dos es co la ri za dos com a li te ra tu ra.

E o li vro as su me um pa pel ain da mais re le van te em um
país como o Bra sil, cuja es co la ri za ção é es sen ci al men te cen tra da 
na le i tu ra, ou seja, uma es co la ri za ção de do mí nio de con te ú dos
es cri tos, em de tri men to de uma es co la ri za ção de de sen vol vi men -
to de co nhe ci men tos (la bo ra tó ri os, ofi ci nas), como ocor re em ou -
tros pa í ses. Logo, no Bra sil, es co la ri zar é, mais que em qual quer
ou tro país, le var as pes so as a ler.

Assim sen do, a po lí ti ca nun ca foi in di fe ren te aos li vros. Do
mes mo modo, os li vros não são in di fe ren tes à po lí ti ca. Ou seja,
os li vros que vêm ao mun do em de ter mi na dos con tex tos não de i -
xam de es tar vin cu la dos ao po der. Seja por la ços de sus ten ta ção, 
seja para re sis tir a esse po der ins ti tu í do.

Pa u lo Fre i re, pe da go go e fi ló so fo li ber tá rio, lan çou sua ”pe -
da go gia do opri mi do“ con tra pon do-se às vi sões uti li ta ris tas de le i -
tu ra. Para o gran de edu ca dor bra si le i ro, hoje re fe ren da do no mun -
do in te i ro, ler é des ven dar o mun do. Ler é mais que de co di fi car
pa la vras; é com pre en der o mun do que está à vol ta da pes soa.
Não uma com pre en são aca dê mi ca e de sin te res sa da.

Mas com pre en der para trans for mar, Pa u lo Fre i re fa le ceu e
não che gou a ver no Bra sil ins ti tu í da uma po lí ti ca de le i tu ra que
res pon des se a essa vi são crí ti ca. Des se pon to de vis ta, uma ex -
pan são do mer ca do edi to ri al pode ter su ces so, sem, ne ces sa ri a -
men te, fa vo re cer a eman ci pa ção dos le i to res.

V – Livros no Sistema Escolar

No Bra sil, o gran de fo men ta dor de le i tu ra é o sis te ma es -
co lar. Po de ria ser a fa mí lia, ou a co mu ni da de re li gi o sa, etc. Mas é 
na es co la que, além de se apren der a ler — su pos ta men te — se
ad qui re o há bi to de le i tu ra.

Não res ta ne nhu ma dú vi da de que essa par ce ria é de se já -
vel e, até mes mo, ine vi tá vel. Ca be ria, tal vez, mu dar o en fo que, a
fim de que se tire ma i or pro ve i to des sa prá ti ca es co lar.

Os es pe ci a lis tas da área, en tre eles a pro fes so ra Mag da
So a res au to ra de di ver sos li vros e pes qui sa do ra, cri ti cam a ma -
ne i ra equi vo ca da como a es co la se uti li za da li te ra tu ra in fan til, por 
exem plo. Para os es pe ci a lis tas, o modo como os le i to res ini ci an -
tes são apre sen ta dos à obra li te rá ria con tri bui para um dis tan ci a -
men to. O tex to li te rá rio é uti li za do como base para en si nar a ler.
Até aí tudo bem. Mas, como a es co la está vol ta da não ape nas
para trabalhar as ha bi li da des, co me ça a so bre car re gar o tex to com

ou tras agen das, como a apren di za gem de pon tos da gra má ti ca, a
in ter pre ta ção de tex to, a ava li a ção, etc. Des se modo, tal me to do lo -
gia não ne ces sa ri a men te fa ci li ta o con ta to le i tor-obra, mas cor re até
o ris co de afas tá-lo des se há bi to. Isso por que a le i tu ra de li te ra tu ra
se dá, pri me i ra men te, para fru i ção. Ou seja um tex to deve ser lido
pelo que ele con tém de belo, de agra dá vel, de as sus ta dor, de ins ti -
gan te, de me lan có li co, en fim pelo que ele re pre sen ta de in te res san -
te e não como pre tex to para ou tras ati vi da des es co la res. To me mos
duas fi gu ras des se pro ces so es co lar: Ma cha do de Assis e um ado -
les cen te es tu dan te. Ma cha do de Assis foi, é e con ti nu a rá a ser o
mag ní fi co es cri tor de his tó ri as, o nar ra dor há bil, o pro sa dor de iro nia 
fina. Um ado les cen te, em ple na efer ves cên cia de hor mô ni os, con su -
mi dor de rock-música ele trô ni ca, cli pes, gi bis, cds, dvds, etc. não
tem, di ga mos as sim, a sin to nia com aque la lin gua gem (be lís si ma
para nós, adul tos) pre ci o sa de Ma cha do de Assis. Des se con ta to
(Ma cha do a um es co lar) pode sur tir um de sen con tro e não um en -
con tro. Isso não quer di zer que não haja uma li te ra tu ra con si de ra da
”de qua li da de“ aces sí vel aos ado les cen tes. Com cer te za ela exis te.
E não ape nas em es cri to res na ci o na is. Pode ser que, Jú lio Ver ne
con ti nue a en can tar os ado les cen tes como o tem fe i to por vá ri as ge -
ra ções. Fer nan do Sa bi no, Ru bem Bra ga, João Antô nio Drum mond,
Jor ge Ama do, João Ubal do Ri be i ro são ape nas al guns dos gran des
no mes dis po ní ve is em nos so ca tá lo go li te rá rio.

To dos es ses com uma lin gua gem mu i to mais pró xi ma do
uni ver so dos ado les cen tes.

To me mos um exem plo que ex plo de na mí dia por es ses dias:
O Se nhor dos Anéis, o fil me, ba se a do na obra de R. Tol ki en e ins pi -
ra dor dos Rol ling Pla ying Ga mes (RPG). Essa obra, não ado ta da
pela es co la, tem en can ta do os ado les cen tes das duas úl ti mas ge ra -
ções. Tra ta-se de vo lu mes com apro xi ma da men te 500 pá gi nas, que
são de vo ra dos (e re li dos) pe los jo vens, in te res sa dos nos en re dos
fan tás ti cos apre sen ta dos pelo au tor. Enre dos que lhes ins pi ram a
cri a ção (no te-se bem: _ cri a ção) de en re dos. Com a aju da de da -
dos, ma pas, ca ne ta pa pel e mu i ta ima gi na ção, pas sam dias e dias
”vi ven do“ uma aven tu ra em que eles são os au to res-personagens.

VI – O Consumidor-Leitor

O ter ce i ro seg men to en vol vi do no mer ca do li vre i ro é o le i -
tor-consumidor. Se o co mer ci an te de li vros não tem po der (ou o
tem em pe que na es ca la) so bre o que é edi ta do e co mer ci a li za do, 
ima gi ne o con su mi dor. Des se pon to de vis ta, o mer ca do li vre i ro
não se dis tin gue mu i to de ou tros mer ca dos de bens cul tu ra is e de 
en tre te ni men to como o de mú si ca, de ví de os.

Ou seja, o con su mi dor com pra o que (es tan do a seu al -
can ce fi nan ce i ro) é co lo ca do à dis po si ção pelo mer ca do.

Assim sen do qual quer po lí ti ca de in cen ti vo à le i tu ra (pa tro -
ci na da pelo go ver no ou pe las li vra ri as) deve le var em con ta o for -
ta le ci men to do le i tor-consumidor.

A pro pó si to des se for ta le ci men to e do tema do de ba te (o
mer ca do li vre i ro no mer ca do glo ba li za do), é opor tu no lem brar
que a con tra par ti da da glo ba li za ção é jus ta men te o au men to do
po der lo cal. Sem isso, pre va le cem as ten dên ci as im pos tas pelo
mer ca do. Pa ra do xal men te, quan to ma i or a uni for mi za ção de pro -
du tos em ní vel mun di al, ma i or des ta que ga nham os pro du tos e
ins ti tu i ções de ca rá ter lo cal. Nos gran des cen tros ur ba nos mun di -
a is, em con tra po si ção às ca de i as de fast food (das qua is o Mc
Do nald’s é o sím bo lo) ga nham des ta que os res ta u ran tes de sa bor 
re gi o nal (chi ne ses, co re a nos, etc.).

Obvi a men te que não se há de es pe rar que as gran des edi to ras 
(na ci o na is e mul ti na ci o na is) to mem a ini ci a ti va de for ta le cer as cul tu ras 



lo ca is e re gi o na is. Do pon to de vis ta da eco no mi ci da de, quan to me nor
o nú me ro de tí tu los e ma i or o nú me ro de exem pla res, me lhor.

No caso es pe cí fi co do Ce a rá (e de ou tros es ta dos do Nor -
des te), há um caso mu i to in te res san te, que ins pi ra uma re fle xão:
o dos fo lhe tos de cor del.

Tra ta-se de nar ra ti vas em ver so, edi ta das em ge ral pelo
pró prio ”ver se ja dor“, de ta ma nho que va ria de 8 a 32 pá gi nas
(sem pre em múl ti plos de 4), pois re sul tam de fo lhas ta ma nho ofí -
cio di vi di das em 4 par tes). Este é um caso de ob je tos que são
”não-livros“, ou seja, ape sar de to das as suas ca rac te rís ti cas (au -
tor, tex to, le i tor), não re ce bem a chan ce la de ”li vros“ tal como o
com pre en de o mer ca do li vre i ro. No má xi mo, usa-se o di mi nu ti vo
”li vre to“ de cor del, para de sig ná-los.

Estão ca ta lo ga dos e clas si fi ca dos mais de 30 mil fo lhe tos
e mais de 2 mil au to res. Alguns de les são ver da de i ros best sel -
lers, como o Ro man ce do Pa vão Mis te ri o so, de João Mel quía des
Fer re i ra, com cen te nas de mi lha res de có pi as ven di das.

Se gun do o ma i or es tu di o so do as sun to, Rav mond Can tel
”a li te ra tu ra po pu lar exis te em ou tros pa í ses, mas ne nhu ma é tão
re le van te quan to a do Nor des te[ ...]. Aqui, no Nor des te, ela re sis te 
e se trans for ma cada vez mais.“ (in: Pa ta ti va do Assa ré, 2000)

Entre tan to, essa ri que za li te rá ria não faz par te dos ca tá lo -
gos de li vros bra si le i ros. Pa í ses como Mé xi co e Argen ti na va lo ri -
zam sua pro du ção li te rá ria po pu lar. Em fun ção dis so, ”po e mas
como ‘La Cu ca ra cha’ são can ta dos no mun do in te i ro e o he rói do
cor del ar gen ti no, Mar tín Fi er ro, se tor nou sím bo lo da na ci o na li da -
de pla ti na.“ No Bra sil, ao con trá rio, a li te ra tu ra de cor del con ti nua
em gran de par te des co nhe ci da do gran de pú bli co.

Não por aca so, é um tipo de li te ra tu ra iden ti fi ca da com um
seg men to da po pu la ção ”sem-poder“ no con tex to da cul tu ra eru -
di ta ou do mer ca do edi to ri al. Os fo lhe tos de cor del são es cri tos
por pes so as com pou ca es co la ri za ção (Pa ta ti va do Assa ré e J.
Bor ges ale gam ter tido me nos de um ano de es co la ri za ção for -
mal), em ge ral nor des ti nas; são im pres sos de ma ne i ra tos ca, em
pro du ções ar te sa na is, ilus tra das pelo pró prio au tor, que, às ve -
zes, é tam bém um gra vu ris ta; são li das por pes so as co muns, em
ge ral com pou ca es co la ri za ção. Essas são al gu mas das ra zões
pe las qua is o cor del não fi gu ra no uni ver so do ”li vro“ como tal, se -
gun do o con ce be o mer ca do edi to ri al. Ou seja, o cor del não é
con fi gu ra do como o ob je to cul tu ral li vro por es tar as so ci a do a
gru pos po pu la res sem po der eco nô mi co, sem po der so bre a cul -
tu ra eru di ta, sem po der so bre o mer ca do, pois o que de ter mi na o
que é e o que não é um li vro é o mer ca do edi to ri al.

Do mes mo modo, o que de ter mi na o que é e o que não é um 
”au tor“ li te rá rio é o mer ca do edi to ri al. Nas ci do em 1905, Pa ta ti va do
Assa ré já ha via es cri to de ze nas de fo lhe tos an tes da a Edi to ra Vo -
zes edi tar o seu Can te lá que eu can to cá, em 1978. Estu da do pe los 
pes qui sa do res, re fe ren da do pela aca de mia e, mais re cen te men te
(1995), até con de co ra do pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, Pa ta ti va se tor nou um ”au tor“. Um au tor des ses de fi gu rar
em es tan tes de li vra ri as e ter sua obra em bi bli o te cas.

Re cen te men te, a Edi to ra He dra ini ci ou a pu bli ca ção das
obras de 50 cor de lis tas bra si le i ros, con fec ci o nan do sim pá ti cas
bro chu ras de pou co mais de 100 pá gi nas cada. Para cada um
dos 50 au to res foi es co lhi do um es pe ci a lis ta para fa zer um en sa io 
que in tro duz a obra do ar tis ta. Quer di zer, uma vez sa cra men ta -
dos pe los crí ti cos, co men ta ris tas e aca dê mi cos, o po e ta po pu lar
pas sa a fi gu rar como ”au tor“.

Cons ti tui o cor del uma ma ni fes ta ção po pu lar das mais au tên -
ti cas, no di zer de um dos ma i o res es pe ci a lis tas no as sun to. o ho lan -
dês Jo seph M. Luy ten, que já foi pro fes sor da Esco la de Co mu ni ca -

ção da Uni ver si da de de São Pa u lo – USP, e que, ul ti ma men te, tem
dado au las no Ja pão como es pe ci a lis ta em cul tu ra e li te ra tu ra po pu -
lar do Bra sil. Não se pre ten de aqui fa zer uma apo lo gia des sa li te ra -
tu ra, mas ape nas de mons trar, com um exem plo gri tan te, a vin cu la -
ção do “li vro“ com os es ta men tos de po der eco nô mi co e po lí ti co.

Por sua vez, esse exem plo traz tam bém um in di ca dor de
uma es tra té gia de va lo ri za ção do ”lo cal“ como for ma de se con tra -
por ao glo bal. E isso que está sen do fe i to na Pa ra í baviii. Há dez
anos, Alba ni ta Gu er ra, co or de na do ra do Pro le na Pa ra í ba, vem fa -
zen do um tra ba lho de in cen ti vo à le i tu ra, que in clui a cons ti tu i ção
de uma bi bli o te ca de 12 mil fo lhe tos de cor del, Des de ou tu bro de
2000, a Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção de Cam pi na Gran de
de sen vol ve o pro je to Cor del na Esco la, em par ce ria com a Asso ci -
a ção de Re pen tis tas de Cam pi na Gran de. Seis ar tis tas po pu la res
per cor rem as es co las mu ni ci pa is, fa zen do apre sen ta ções e in cen ti -
van do os alu nos a es cre ver e apre sen tar seus cor déis.

Res sal to que, nes te caso, não se com pre en de uma po lí ti ca 
de va lo ri za ção do lo cal e de re cu sa do que vem de fora, até mes -
mo por que a li te ra tu ra ofe re ci da aos es tu dan tes pelo mer ca do
edi to ri al tra di ci o nal já é bas tan te for te e não pre ci sa de de fen so -
res ou de po lí ti cas pro te ci o nis tas. Mas essa não de i xa de ser uma 
opor tu ni da de para as so ci ar li vre i ros, edi to res lo ca is, edu ca do res,
ar tis tas, can ta do res e le i to res (ou vin tes) de um tipo de arte lo cal.
Essa mo da li da de de arte, por sua vez, re sul ta da adap ta ção de
uma ma ni fes ta ção eu ro péia (glo bal) para cá tra zi da e adap ta da à
cul tu ra lo cal. Bas ta lem brar que a li te ra tu ra de cor del já exis tia na
Ida de Mé dia na Eu ro pa e foi tra zi da pelo co lo ni za dor ibé ri co.
Exis te no Mé xi co (com o nome de cor ri dos), na Argen ti na e Uru -
guai (pa ya das) e no Chi le (po e sía cri ol la).

E a li te ra tu ra de cor del tem re pre sen ta do uma for ma de
iden ti da de, de iden ti fi ca ção e de re sis tên cia cul tu ral de um povo
so fri do e opri mi do.

VII – As Tec no lo gi as da Infor ma ção e suas

con se qüên ci as para o mer ca do li vre i ro

As in da ga ções mas re cen tes têm con si de ra do a pos si bi li -
da de de o meio fí si co dos “li vros“ pas sar do pa pel para os me i os
ele trô ni cos. A par de to das as im pli ca ções dis so, pelo me nos para 
o Bra sil e para as pró xi mas dé ca das, essa ques tão não as su me
re le vân cia. Por três ra zões: pri me i ro, o mer ca do li vre i ro ain da não 
tem um “acer vo“ ele trô ni co ca paz de ser co lo ca do à dis po si ção
do pú bli co con su mi dor. Se gun do, por que o su por te fí si co (hard -
wa re) ain da é caro e de mo ra rá a che gar a pre ços aces sí ve is ao
gran de pú bli co. Ter ce i ro, por que o li vro (em pa pel) está con fi gu ra -
do como ob je to cul tu ral no ima gi ná rio da po pu la ção, ten do em
vis ta a lon ga con vi vên cia da hu ma ni da de com ele.

Não se pode pre di zer que o li vro de pa pel, tal como o co -
nhe ce mos, será subs ti tu í do em bre ve (uma ou duas dé ca das) pe -
los li vros ele trô ni cos. De ve mos le var em con ta a pos si bi li da de de
aces so, pois o e-book (o apa ra to para re ce ber o li vro di gi ta li za do) 
ain da tem um cus to alto nos Esta dos Uni dos, que dirá no Bra sil.

Não se tra ta de van ta gem ou des van ta gem, de avan ço tec -
no ló gi co ou não. Tra ta-se de uma bar re i ra eco nô mi ca.

Qu an tos bra si le i ros pos su em, hoje, com pu ta do res pes so a -
a is? Não eram mais que 10 mi lhões, em 2000. Dos que pos su em, 
quan tos os uti li zam? Dos que têm li ga ção com a Inter net, quan -
tos, de fa a to a aces sam? As es ta tís ti ca dão con ta de que não 
mais de 20 mi lhões de bra si le i ros têm aces so à Inter net.

Assim sen do, essa ques tão não afe ta, pelo me nos de pron to, 
as li vra ri as in de pen den tes. Por ou tro lado, as no vas tec no lo gi as da



in for ma ção po dem sig ni fi car uma opor tu ni da de de ne gó ci os. Os
cha ma dos cyber ca fés são es pa ços que re ú nem afic ci o na dos da in -
for má ti ca (na ve ga ção na Inter net) em es pa ços que po dem ser as so -
ci a dos a li vra ri as, como já ocor re em al gu mas gran des ci da des.

VIII – A Li vra ria no Ce a rá

O Ce a rá é o quar to pólo con su mi dor de li vros no Bra sil,
com des ta que para o li vro uni ver si tá rio, se gun do o di re tor das Li -
vra ri as Edu ca ti va, Oscar No gue i ra. Entre tan to, o mer ca do li vre i ro
se res sen te da pou ca quan ti da de de lo jas no Esta do. São cer ca
de 200 lo jas (en tre li vra ria; ex clu si vas e Ii vra ri as/pa pe la ri as), sen -
do que 130 de las es ta ri am lo ca li za das em For ta le za. Con si de ran -
do-se os 184 mu ni cí pi os ce a ren ses, esse é um nú me ro pro por ci -
o nal men te bem re du zi do de li vra ri as.

Embo ra as lo jas de gran de por te te nham tido um cres ci -
men to de até 30% nas ven das em 2000, as pe que nas li vra ri as
pas sam por di fi cul da des. A La Sel va tem con ta bi li za do um cres ci -
men to de 20% ao ano, des de 1998, quan do ins ta lou três lo jas no
Ae ro por to Pin to Mar tins. Mas a rede lo cal de li vra ri as Li vro Téc ni -
co acu sa uma que da de 2,1% em suas ven da, de 1999 para
2000. Para seu pro pri e tá rio, a im plan ta ção de 10 lo jas da rede Si -
ci li a no afe tou o mer ca do tra di ci o nal.

Como não po de ria de i xar de ser, o mer ca do li vre i ro no Ce -
a rá de pen de de fa to res de na tu re za eco nô mi ca. De i xan do-se de
lado mi tos como o de que “bra si le i ro não lê”, não há como com prar
li vros se fal tam re cur sos aos con su mi do res. Uma pes qui sa so bre o
per fil do le i tor de tec tou que, fora o li vro di dá ti co, a mé dia de le i tu -
ra anu al do bra si le i ro não pas sa de um li vro.

O mer ca do uni ver si tá rio, um dos mais for tes, se res sen te
dos pre ços al tos e da pou ca dis po ni bi li da de de tí tu los. Des se
modo, a fo to có pia, ile gal, ga nha ter re no. O Sin di ca to do Co mér cio 
Va re jis ta de Li vros do Esta do de Ce a rá - Sin di li vros, tem fe i to
cam pa nhas pú bli cas com ba ten do a fo to có pia, mas não tem me i -
os le ga is para evi tar que isso ocor ra.

Por ou tro lado, exis tên cia de um co mér cio pa ra le lo de li -
vros es co la res in di ca a exis tên cia de uma de man da por par te dos 
con su mi do res de me nor po der aqui si ti vo. Em 1998, in qué ri to da
De le ga cia de De fra u da ções con clu iu que ha vi am sido co mer ci a li -
za dos cer ca de 10.000 “li vros do pro fes sor”, no ”mer ca do pa ra le -
lo“ de se bos e de am bu lan tes. Isso in di ca ne ces si da de de se pro -
ve rem de re cur sos as fa mí li as sem con di ções de ad qui rir o li vro
di dá ti co le gal ou de se ba ra te ar o cus to des se. 

Para a pre si den te do Sin di li vros, Ma ria do So cor ro Sam pa -
io Flo res, em bo ra se ob ser ve uma de man da pelo co nhe ci men to
car re a do pe los li vros, isso não se re fle te nas ven das das lo jas re -
gu la res. O mer ca do pa ra le lo (se bos, am bu lan tes, li vros do pro fes -
sor ven di dos ile gal men te) e a fo to có pia se ri am res pon sá ve is por
essa ”san gria“ de con su mi do res.

Entre tan to, há mos tras de um po ten ci al de mer ca do bem ma -
i or. O ma i or si nal dis so foi a fre qüên cia à 4ª Bi e nal Inter na ci o nal do
Li vro, re a li za da em 2000 (17 a 22 de ou tu bro). Esti ve ram pre sen tes
200 edi to ras, 15 de las in ter na ci o na is, com 113 es tan des. A ela com -
pa re ce ram 212 mil pes so as e o fa tu ra men to foi de R$1,5 mi lhão.

Con clu sões

O fu tu ro da li vra ria in de pen den te não é di fe ren te, em mu i tos
pon tos, do pró prio fu tu ro do Bra sil, no que diz res pe i to à re dis tri bu i -
ção de ren da e de aces so à edu ca ção. Ou seja, como a aqui si ção
de li vros está as so ci a da di re ta men te à ren da e à es co la ri da de, en -

quan to es ses dois fa to res não se al te ra rem, se rão pou cas as
chan ces de cres cer o uni ver so de con su mi do res de li vros.

Entre tan to, po dem ser ado ta das po lí ti cas so ci a is para en -
fren tar o pro ble ma. Uma po lí ti ca so ci al pode ser pa tro ci na da tan to 
pelo go ver no quan to por qual quer ins tân cia or ga ni za da da so ci e -
da de. Assim, não ca be ria ape nas às ins tân ci as go ver na men ta is,
mas tam bém aos seg men tos da so ci e da de (es co las, fa cul da des,
en ti da des cul tu ra is, li vre i ros, edi to res) im ple men tar po lí ti cas so ci -
a is de in cre men to da le i tu ra.

As po lí ti cas go ver na men ta is do se tor (Pro ler, Pro gra ma
Na ci o nal do Li vro Di dá ti co. Pro gra ma Na ci o nal da Bi bli o te ca
Esco lar) têm in ves ti do na am pli a ção do nú me ro de bi bli o te cas e
no pro vi men to de li vros aos le i to res/es co la res e bi bli o te cas. Par ti -
cu lar men te com re la ção ao PNLD, o go ver no tem des con si de ra do 
os co mer ci an tes lo ca is de li vros, de i xan do de be ne fi ci ar esse
seg men to com o in ves ti men to pú bli co fe i to na área. Assim, há
uma pos si bi li da de a ser aber ta, para in clu ir a in ter me di a ção do li -
vre i ro na aqui si ção do li vro di dá ti co.

A po lí ti ca edu ca ci o nal, por sua vez, de ve ria pas sar por
uma pro fun da re a va li a ção e re di re ci o na men to, de modo a va lo ri -
zar mais o con te ú do li te rá rio dos li vros es tu da dos e me nos as ex -
plo ra ções de ou tra na tu re za (pre tex to para es tu dar gra má ti ca, en -
tre eles). Para tan to, é in dis pen sá vel a exis tên cia de pro gra mas
de for ma ção de pro fes so res.

Esta dos e Mu ni cí pi os têm mu i to mais po der nes se cam po
que o Go ver no Fe de ral, vis to que a cul tu ra lo cal de ve ria ser mais
va lo ri za da em qual quer po lí ti ca de fo men to à le i tu ra.

Do pon to de vis ta do mer ca do, o seg men to va re jis ta, como o
mais pre ju di ca do e o mais pró xi mo à re a li da de lo cal, deve pa tro ci nar 
po lí ti cas de va lo ri za ção da le i tu ra e da cul tu ra lo cal. A as so ci a ção
em câ ma ras do li vro (li vre i ros, dis tri bu i do res, edi to ras) pa re ce in di car 
um bom ca mi nho para a re so lu ção dos pro ble mas lo ca is.

Enfim, qual quer po lí ti ca (pa tro ci na da pelo Esta do ou por
seg men tos da so ci e da de) para o li vro deve ter como foco o le i tor
em seus di ver sos as pec tos: a for ma ção de um le i tor crí ti co e não
sim ples men te de um ”con su mi dor“ de li vros; o au men to do po der
de com pra do le i tor (mes mo que seja por meio de me ca nis mos
como o che que-livro); for ma ção do há bi to de fre qüen tar li vra ri as e 
com prar li vros; au men to da con vi vên cia le i tor-livro, seja por meio
de bi bli o te cas aber tas ao pú bli co, seja por cri a ção de fe i ras de li -
vros lo ca li za das em ba ir ros ou em pe que nas ci da des, ou seja, le -
van do o li vro a quem não vem a ele.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Nada mais
ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba -
lhos, lem bran do às Sras e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, 
a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 270, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re cur so nº 27, de 1999)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 270, de 1999, de au to ria do Se na dor Álva -
ro Dias, que es ta be le ce a obri ga to ri e da de de apli ca -
ção de, no mí ni mo, 22% dos re cur sos do sis te ma
BNDES para fi nan ci a men to de pro je tos do se tor de
agro in dús tria, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.075, de 1999 e 715, de
2001, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la -
tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho, 1º pro nun ci men to
(so bre o Pro je to): fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res José Fo ga ça, Pa u lo Sou to, Ge ral do
Althoff, Ro meu Tuma, Edu ar do Si que i ra Cam pos e
Bel lo Par ga; 2º pro nun ci a men to (so bre a Emen da nº
1, de Ple ná rio): fa vo rá vel, nos ter mos da Su be men da
nº 1-CAE (Subs ti tu ti va) à Emen da nº 1-Plen.

– 2 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 90, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 90, de 2001 (nº 654/2000, na Câ ma ra

dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Bi cas, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 669, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do San tos.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 91, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 91, de 2001 (nº 655/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to So ci al,
Cul tu ral e Artís ti co ”Ami ga“ de Re gis tro a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Re -
gis tro, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 670, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 106, DE 2001

Vota ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 106, de 2001 (nº 529/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Uni ver si da de de São Pa u lo 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 Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 675, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 107, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 107, de 2001 (nº 542/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í -
ba para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 676, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 178, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 178, de 2001 (nº 579/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a



Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Bom
Con se lho FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Bom Con se lho, Esta do de
Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 688, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 191, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 191, de 2001 (nº 786/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Bar ro Duro –
Pi a uí a exe cu tar ser vi ço de Ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Bar ro Duro, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 689, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 214, DE 2001
(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 443, de 2001)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 214, de 2001 (nº 1.039/2001, 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 Se me a dor, 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 Ma ca pá, Esta do do Ama pá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 744, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor -
ges, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su -
plicy e La u ro Cam pos.

– 9 –
REQUERIMENTO Nº 327, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
327, de 2001, da Se na do ra Ma ri na Sil va, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 145, de 2001, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

– 10 –
REQUERIMENTO Nº 399, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
399, de 2001, do Se na dor Ge ral do Althoff, so li ci tan do
a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do nº
50, de 2001, com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs

84, 153, 184, 325, 378, 426, 475, 489, 568 e 607, de
1999 e 94, 190 e 232, de 2000, que já se en con tram
apen sa dos, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

– 11 –
REQUERIMENTO Nº 405, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
405, de 2001, do Se na dor José Fo ga ça, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do nº
56, de 2001, com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
84, 153, 184, 325, 378, 426, 475, 489, 568 e 607, de
1999 e 94, 190 e 232, de 2000, que já se en con tram
apen sa dos, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

– 12 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 134, DE 1997

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re cur so nº 5, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 134, de 1997, de au to ria do Se na dor Ro -
me ro Jucá, que au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro pe -
cuá rio no mu ni cí pio que men ci o na, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor José Bi an co.

– 13 –

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, 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 449, de 1999, de
au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art.
43 da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei
Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni -
ver si tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na -
ções hos pi ta la res, ten do

Pa re cer sob nº 732, de 2001, da Co mis são Di re -
to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res, 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.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Está en cer -
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 18 mi nu tos.)



Ata da 97ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 21 de agos to de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res,

Mo za ril do Ca val can ti e Lind bert Cury

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
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 cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son
Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su -
plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fran -
ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge -
ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta –
He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i -
ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen -
car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José Fo ga -
ça – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro
Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú -
cio Alcân ta ra – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – 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 –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias – Pa u lo Har tung
– Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Re nan
Ca lhe i ros – Ri car do San tos – 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 –
Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel -
ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) 
– A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 72
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 56, DE 2001

(Nº 3.010/2000, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co da União)

Dis põe so bre a cri a ção de car gos de 
Pro cu ra dor de Jus ti ça, Pro mo tor de Jus -
ti ça e Pro mo tor de Jus ti ça Adjun to no
âm bi to do Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam cri a dos, no Qu a dro do Mi nis té rio

Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, os car gos de
Pro cu ra dor de Jus ti ça, Pro mo tor de Jus ti ça e Pro mo -
tor de Jus ti ça Adjun to cons tan tes do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º As des pe sas de cor ren tes da apli ca ção
des ta Lei cor re rão à con ta das do ta ções or ça men tá ri as
do Mi nis té rio Pu bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os.

Art. 3º Os car gos pre vis tos nes ta lei te rão pro vi -
men to a par tir de 1º de ja ne i ro de 2002.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

ANEXO I
(Lei nº    , de de    de  )

Cri a ção de Car gos de Pro cu ra dor de Jus ti ça

CARGOS QUANTIDADE

Pro cu ra dor de Jus ti ça 2

Cri a ção de Car gos de Pro mo tor de Jus ti ça

CARGOS QUANTIDADE

Pro mo tor de Jus ti ça 113



Cri a ção de Car gos de
Pro mo tor de Jus ti ça Adjun to

CARGOS QUANTIDADE

Pro mo tor de Jus ti ça Adjun to 63

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.010, DE 2000

Dis põe so bre a cri a ção de car gos de 
Pro cu ra dor de Jus ti ça, Pro mo tor de Jus -
ti ça e Pro mo tor de Jus ti ça Adjun to no
âm bi to do Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam cri a dos, no Qu a dro do Mi nis té rio

Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, os car gos de
Pro cu ra dor de Jus ti ça, Pro mo tor de Jus ti ça e Pro mo -
tor de Jus ti ça Adjun to cons tan tes do Ane xo I des ta
Lei.

Art. 2º As des pe sas de cor ren tes da apli ca ção
des ta lei cor re rão à con ta das do ta ções or ça men tá ri as
do Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

ANEXO I
(Lei nº   , de de    de 2000)

Cri a ção de Car gos de Pro cu ra dor de Jus ti ça

CARGOS QUANTIDADE

Pro cu ra dor de Jus ti ça 7

Cri a ção de Car gos de Pro mo tor de jus ti ça

CARGOS QUANTIDADE

Pro mo tor de Jus ti ça 113

Cri a ção de Car gos de
Pro mo tor de Jus ti ça Adjun to

CARGOS QUANTIDADE

Pro mo tor de Jus ti ça Adjun to 63

Jus ti fi ca ção

Ao exer cer fiel e ri go ro sa men te sua res pon sa bi -
li da de Cons ti tu ci o nal em de fe sa da or dem ju rí di ca, do 
re gi me de mo crá ti co e dos di re i tos in dis po ní ve is, o Mi -

nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os tem
en fren ta do cres cen tes di fi cul da des, nos úl ti mos anos, 
em ra zão da ca rên cia cada vez mais acen tu a da em
seu qua dro de ser vi do res e, em es pe ci al, no qua dro
de Mem bros, di an te do ex tra or di ná rio au men to no vo -
lu me dos seus ser vi ços.

Inú me ras ra zões con tri bu em para o cons tan te
agra va men to des sa di fi cul da de de or dem ope ra ci o -
nal, so bre tu do em face do sig ni fi ca ti vo au men to da
po pu la ção do Dis tri to Fe de ral, que se tem ve ri fi ca do
ao lon go des se re cen te pe río do com uma con se qüen -
te ex pan são ge o mé tri ca dos con fli tos so ci a is e de
ocor rên ci as que de man dam o aci o na men to do Po der
Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co.

A des pe i to do não-au men to no quan ti ta ti vo de
ser vi do res e do pe que no in cre men to no nú me ro de
Mem bros, o MPDFT pros se gue am pli an do seu cam -
po de atu a ção, seja sob o as pec to ge o grá fi co, com a
cri a ção de no vas Pro mo to ri as de Jus ti ça, para aten -
der aos no vos nú cle os po pu la ci o na is e àque les mais
an ti gos que se con so li dam, seja sob o as pec to da es -
pe ci a li za ção, com a im plan ta ção de mais Pro mo to ri as 
de Jus ti ça Espe ci a li za das.

Nos ofí ci os es pe ci a li za dos, des ta cam-se a cri a -
ção e o iní cio das ati vi da des das Pro mo to ri as de Jus -
ti ça de De fe sa da Sa ú de – PROSUS; das Pro mo to ri as 
de Jus ti ça de De fe sa do Meio Ambi en te e Pa tri mô nio
Cul tu ral – PRODEMA; das Pro mo to ri as de Jus ti ça de
De fe sa da Ordem Urba nís ti ca – PROURB; das Pro -
mo to ri as de Jus ti ça de De fe sa do Con su mi dor –
PRODECON; das Pro mo to ri as de Jus ti ça de De fe sa
da Co mu ni da de – PROCIDADÃ; das Pro mo to ri as de
Jus ti ça de De fe sa da Ordem Tri bu tá ria; das Pro mo to -
ri as de Jus ti ça de De fe sa do Pa tri mô nio Pú bli co e So -
ci al – PRODEP; do Nú cleo de Inves ti ga ção Cri mi nal e
Con tro le Exter no da

Ati vi da de Po li ci al; das Pro mo to ri as de Jus ti ça de 
De fe sa da Fi li a ção, do Ido so e do Por ta dor de De fi -
ciên cia – PROFIDE; das Pro mo to ri as de Jus ti ça de
De fe sa da in fân cia e da Ju ven tu de; das Pro mo to ri as
de Jus ti ça de Fa zen da Pú bli ca; das Pro mo to ri as de
Jus ti ça de Fa lên ci as e Con cor da tas; das Pro mo to ri as
de Jus ti ça de Re gis tros Pú bli cos e Pre ca tó ri as; das
Pro mo to ri as de Jus ti ça de Entor pe cen tes; das Pro -
mo to ri as de Jus ti ça Mi li tar das Pro mo to ri as de Jus ti ça 
de Exe cu ções Pe na is; das Pro mo to ri as de Jus ti ça de
De fe sa dos Usuá ri os dos Ser vi ços de Sa ú de –
PRÓ-VIDA; das Pro mo to ri as de Jus ti ça de Aci den tes
do Tra ba lho; das Pro mo to ri as de Jus ti ça de De fe sa da 
Edu ca ção.

Entre as atri bu i ções des sas Pro mo to ri as, mu i -
tas se ca rac te ri zam por uma pe cu li a ri da de pró pria à



atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co, que não en con tram
cor re la ção nas Va ras de Jus ti ça por que são ati nen tes
a um aten di men to ex tra ju di ci al, de ele va do al can ce
so ci al e que têm ori gem e fun da men to nas im por tan -
tes e es sen ci a is fun ções atri bu í das ao Par quet pela
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa ra le la men te a re fe ri dos ofí ci os es pe ci a li za -
dos, as Pro mo to ri as de Jus ti ça das vá ri as Cir cuns cri -
ções bus cam ab sor ver a cres cen te de man da de pro -
ces sos e pro ce di men tos de in ves ti ga ção, co lo can do a 
es tru tu ra des te Mi nis té rio Pú bli co no ab so lu to li mi te
de sua ca pa ci da de ope ra ci o nal.

Não é de ma is des ta car que cada Cir cuns cri ção,
pre sen te na ma i o ria das re giões ad mi nis tra ti vas do
Dis tri to Fe de ral, com pre en de as se guin tes Pro mo to -
ri as de Jus ti ça; PJ Cí ve is; PJ de Fa mí lia, Órfãos e Su -
ces sões; PJ Cri mi na is; PJ do Tri bu nal do Júri e dos
De li tos de Trân si to e; PJ Espe ci a is Cri mi na is.

Cabe res sal tar, tam bém, a ne ces si da de de se
im ple men tar a sis te má ti ca do plan tão cri mi nal, re a li -
za do por Mem bros e ser vi do res que, por de ter mi na -
ção le gal (Lei nº 7.960/89), de ve rá as se gu rar o aten -
di men to ins ti tu ci o nal inin ter rup to, di a ri a men te, du ran -
te 24 (vin te e qua tro) ho ras.

Inú me ras ou tras ações e pro vi dên ci as vêm sen -
do ado ta das pelo MPDFT no sen ti do de apri mo rar
con ti nu a men te a pres ta ção de seus ser vi ços, in clu si -
ve com a ina u gu ra ção dos edi fí ci os-sede em Bra sí lia
e Ta gua tin ga e a ne ces sá ria e con tí nua in for ma ti za -
ção de sua base de da dos. To da via, to dos es ses es -
for ços, para se to ma rem efe ti vos, de pen dem da dis -
po ni bi li da de e da exis tên cia de Mem bros do Mi nis té -
rio Pú bli co.

Impor tan te con si de rar ain da que, re ce bi da com
mu i ta sa tis fa ção, por tudo o que ela re pre sen ta para a
ins ti tu i ção da Jus ti ça, a Lei nº 9.699, san ci o na da pelo
Pre si den te da Re pú bli ca em 8-9-1998, am pli ou o nú -
me ro de Ma gis tra dos no Dis tri to Fe de ral em mais 110
(cen to e dez) car gos. ele van do-se tam bém o nú me ro
de ser vi do res do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de -
ral e Ter ri tó ri os em 380 (tre zen tos e oi ten ta) car gos de 
ana lis ta ju di ciá rio. 580 (qui nhen tos e oi ten ta) de téc ni -
co ju di ciá rio, além de 307 (tre zen tos e sete) fun ções
co mis si o na das. Ou seja, um con si de rá vel in cre men to
de Mem bros e ser vi do res da Ma gis tra tu ra do Dis tri to
Fe de ral vi san do acom pa nhar a ex pan são e sua es tru -
tu ra e ser vi ços, de ter mi na da pe las al te ra ções pro ce -
di das na Lei de Orga ni za ção Ju di ci a ria do Dis tri to Fe -
de ral, em se tem bro de 1998, in clu si ve, com a cri a ção
de 53 no vas Va ras ju di ci a is a se rem ins ta la das pro xi -
ma men te (as Va ras já fo ram cri a das por lei, des ta ca -
mos), con for me a se guir re la ci o na das:

a) Com pe tên cia em todo o Dis tri to Fe de ral: 2ª
Vara de Pre ca tó ri as; 3ª e 4ª Va ras de Entor pe cen tes e 
Con tra ven ções Pe na is do DF;

b) Cir cuns cri ção Espe ci al Ju di ciá ria de Ba sí lia:
7ª Vara de Fa mí lia;

c) Cir cuns cri ção Ju di ciá ria de Ta gua tin ga: 5ª
Vara Cí vel; 4ª Vara de Fa mí lia, Órfãos e Su ces sões;
Vara de De li tos de Trân si to; 4ª e 5ª Vara dos Ju i za dos
Espe ci a is Cí ve is; 2ª e 3ª Vara dos Ju i za dos Espe ci a is
Cri mi na is;

d) Cir cuns cri ção Ju di ciá ria de Pla nal ti na: 2ª
Vara do Ju i za do Espe ci al Cí vel; 2ª Vara do Ju i za do
Espe ci al Cri mi nal; Vara de Fa mí lia, Órfãos e Su -
ces sões;

e) Cir cuns cri ção Ju di ciá ria de So bra di nho: 2ª
Vara do Ju i za do Espe ci al Cí vel; 1ª e 2ª Vara dos Ju i -
za dos Espe ci a is Cri mi na is;

f) Cir cuns cri ção Ju di ciá ria de Braz lân dia: Vara
Cí vel; Vara Cri mi nal do Tri bu nal do Júri e dos De li tos
de Trân si to; 2ª Vara do Ju i za do Espe ci al Cí vel; 1ª e 2ª
Va ras dos Ju i za dos Espe ci a is Cri mi na is;

g) Cir cuns cri ção Ju di ciá ria do Gama: 2ª Vara do
Ju i za do Espe ci al Cí vel; 2ª Vara do Ju i za do Espe ci al
Cri mi nal; 3ª Vara de Fa mí lia, Órfãos e Su ces sões;

h) Cir cuns cri ção Ju di ciá ria de Ce i lân dia: 2ª e 3ª
Va ras Cí ve is; 4ª Vara de Fa mí lia, Órfãos e Su ces sões; 
3ª, 4ª e 5ª Va ras Cri mi na is; 3ª, 4ª e 5ª Va ras dos Ju i za -
dos Espe ci a is Cí ve is; 2ª e 3ª Vara dos Ju i za dos Espe -
ci a is Cri mi na is;

i) Cir cuns cri ção Ju di ciá ria de Sa mam ba ia: 2ª e
3ª Va ras Cí ve is; 2ª e 3ª Va ras de Fa mí lia, Órfãos e Su -
ces sões; 2ª e 3ª Va ras Cri mi na is e dos De li tos de
Trân si to; 2ª e 3ª Va ras dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is;
2ª Vara do Ju i za do Espe ci al Cri mi nal;

j) Cir cuns cri ção Ju di ciá ria do Pa ra noá: 2ª Vara
do Ju i za do Espe ci al Cí vel; 2ª Vara do Ju i za do Espe ci -
al Cri mi nal;

k) Cir cuns cri ção Ju di ciá ria de San ta Ma ria: Vara 
Cí vel, de Fa mí lia, Órfãos e Su ces sões; Vara Cri mi nal,
do Tri bu nal do Júri e dos De li tos de Trân si to; 1ª e 2ª
Va ras dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is; 1ª e 2ª Va ras
dos Ju i za dos Espe ci a is Cri mi na is.

De acor do com a de ter mi na ção cons ti tu ci o nal,
cabe ao Mi nis té rio Pú bli co es tar pre sen te em to das
es sas no vas Va ras, o que se to ma rá im pos sí vel dada
a in su fi ciên cia do atu al nú me ro, de 138 (cen to e trin ta
e oito) Pro mo to res de Jus ti ça, e de 80 (oi ten ta) Pro -
mo to res de Jus ti ça Adjun tos, quan ti ta ti vo que in clui
19 no vos Pro mo to res de Jus ti ça Adjun tos. em pos sa -
dos nes te mês de abril, não res tan do, por tan to, car -
gos va gos para ad mis são de mais pro mo to res.



Di an te des se qua dro de ca rên ci as, vale re pe tir,
agra va do com a en tra da em vi gor da Lei nº 9.699/98,
que mo di fi cou a Orga ni za ção Ju di ciá ria do Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os e cri ou os Ju i za dos Espe ci a is Cí -
ve is e Cri mi na is, são de ab so lu ta ur gên cia a am pli a -
ção e o ajus ta men to da es tru tu ra do MPDFT, sem o
que po de rão ser frus tra dos to dos os es for ços em pre -
en di dos para a me lho ria do sis te ma Ju di ci al, até mes -
mo com sé ri os ris cos de sua pa ra li sa ção, con si de ran -
do-se que o Mi nis té rio Pú bli co é, cons ti tu ci o nal men te, 
uma Insti tu i ção es sen ci al à pres ta ção ju ris di ci o nal do
Esta do.

Des sa for ma, jus ti fi ca-se o pre sen te pro je to de lei,
que cria, no Qu a dro do Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe -
de ral e Ter ri tó ri os, 113 (cen to e tre ze) car gos de Pro mo -
to res de Jus ti ça e 63 (ses sen ta e três) car gos de Pro -
mo tor de Jus ti ça Adjun to, quan ti ta ti vos que cor res pon -
dem so men te ao in cre men to ne ces sá rio para se man ter 
a pro por ci o na li da de ve ri fi ca da em re la ção ao nú me ro
de ju í zes, an tes do men ci o na do acrés ci mo de fi ni do
para o Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri -
os, por meio da Lei nº 9.699/98.  

O cus to men sal cor res pon den te à cri a ção dos
car gos que men ci o na este Pro je to de Lei é de
R$1.061.597,60 (um mi lhão, ses sen ta e um mil, qui -
nhen tos e no ven ta e sete re a is e ses sen ta cen ta vos)
em maio de 2000, cu jos re cur sos es tão as se gu ra dos
no or ça men to do Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral
e Ter ri tó ri os a par tir des te ano.

Cri a ção de Car gos de Pro cu ra dor de Jus ti ça

CARGOS QUANTIDADE CUSTO(R$)

Pro cu ra dor de Jus ti ça 7 45.239,60

* Va lo res de maio de 2000

Cri a ção de Car gos de Pro mo tor de Jus ti ça

CARGOS QUANTIDADE CUSTO(R$)

Pro mo tor de Jus ti ça 113 664.440,00

* Va lo res de maio de 2000

Cri a ção de Car gos de
Pro mo tor de Jus ti ça Adjun to

CARGOS QUANTIDADE CUSTO(R$)

Pro mo tor de Jus ti ça Adjun to 63 351.918,00

* Va lo res de maio de 2000

CUSTO MENSAL DO PROJETO R$1.061.597,60

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, pro je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 33, DE 2001

Alte ra a Re so lu ção nº 20, de 1993,
que “Insti tui o Con se lho de Éti ca e De co -
ro Par la men tar”, para os efe i tos do dis -
pos to no § 4º do art. 55 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 11 da Re so lu ção nº 20, de 1993,

pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 11. .................................................
Pa rá gra fo úni co. O pro ces so de cas sa -

ção de Se na dor se ini cia, para os efe i tos do
que dis põe o § 4º do art. 55 da Cons ti tu i ção, 
com a apro va ção do pa re cer pelo Con se lho
de Éti ca e De co ro Par la men tar fa vo rá vel ao
aco lhi men to de re pre sen ta ção con tra o Se -
na dor pela prá ti ca de ato pu ni do com a per -
da de man da to."(NR)

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

Jus ti fi ca ção

Uma das ques tões sur gi das no Con gres so Na -
ci o nal, que nos úl ti mos tem pos, mais ga nhou re le vo,
a nos so ju í zo, e, por isso, ca re ce de re gu la ção le gis la -
ti va, é o mo men to do iní cio de pro ces so de cas sa ção
de um par la men tar.

Re cor de mos os even tos his tó ri cos que pre ce -
dem a ini ci a ti va le gis la ti va que ora to ma mos. No iní cio 
da dé ca da de no ven ta, quan do do fun ci o na men to da
cha ma da CPI do Orça men to, pro ces so em que di ver -
sos par la men ta res fo ram acu sa dos da prá ti ca de atos 
ilí ci tos, ob ser vou-se a re nún cia de al guns des ses
con gres sis tas, para evi tar sua cas sa ção e, as sim, os
seus efe i tos ju rí di cos, no ta da men te a ine le gi bi li da de
pelo pra zo de oito anos.

Esse fato le vou o Con gres so Na ci o nal a al te rar a 
Cons ti tu i ção, para acres cer pa rá gra fo ao art. 55, que
tra ta da per da de man da to de De pu ta do ou Se na dor,
de ter mi nan do que “a re nun cia de par la men tar sub -



me ti do a pro ces so que vise ou pos sa le var à cas sa -
ção do man da to, nos ter mos des te ar ti go, terá os seus 
efe i tos sus pen sos até as de li be ra ções fi na is de que
tra tam os §§ 2º e 3º”. Tais pa rá gra fos re fe rem-se às di -
ver sas hi pó te ses de per da de man da to.

Entre tan to, fa tos no vos, mais re cen tes, e acon -
te ci dos nes te Se na do Fe de ral, sus ci ta ram um novo
pro ble ma: qual se ria o mo men to do iní cio do pro ces so 
de cas sa ção, a par tir do qual a re nún cia do par la men -
tar tem os seus efe i tos sus pen sos, para os efe i tos do
§ 4º do art. 55?

A pro po si ção que ora sub me te mos ao exa me
dos emi nen tes co le gas visa sa nar essa la cu na ju rí di -
ca. Para que se te nha o pro ces so de cas sa ção como
ini ci a do é ne ces sá rio, a nos so ju í zo, que o Con se lho
de Éti ca e De co ro Par la men tar do Se na do re ce ba e
aco lha re pre sen ta ção con tra um Se na dor, em ra zão
da prá ti ca de ato pu ni do com a per da de man da to,
apro ve o pa re cer nes se sen ti do. 

A par tir de tal mo men to, ter-se-á por ini ci a do o
pro ces so de cas sa ção do Se na dor, e sua even tu al re -
nún cia não mais eli di rá os efe i tos ju rí di cos, den tre os
qua is a ine le gi bi li da de, de que tra ta le gis la ção em vi gor.

Esta mos con ven ci dos de que esta pro po si ção
con tri bu i rá para o in ces san te de ba te so bre os ins tru -
men tos le ga is ne ces sá ri os para fa zer com que pre -
va le çam, no Con gres so Na ci o nal e nes te Se na do
Fe de ral, os prin cí pi os éti cos que de vem ser vir de
base à de mo cra cia, que so nha mos cons tru ir em nos -
so País.

Para tan to, so li ci ta mos aos emi nen tes Pa res o
apo io im pres cin dí vel à sua apro va ção e, caso en ten -
dam ne ces sá rio, a pro po si tu ra das al te ra ções ne ces -
sá ri as ao seu aper fe i ço a men to.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 55. (*) Per de rá o man da to o De pu ta do ou

Se na dor:
I – que in frin gir qual quer das pro i bi ções es ta be -

le ci das no ar ti go an te ri or;
II – cujo pro ce di men to for de cla ra do in com pa tí -

vel com o de co ro par la men tar;
III – que de i xar de com pa re cer, em cada ses são

le gis la ti va, à ter ça par te das ses sões or di ná ri aS da

Casa a que per ten cer, sal vo li cen ça ou mis são por
esta au to ri za da;

IV – que per der ou ti ver sus pen sos os di re i tos
po lí ti cos;

V – quan do o de cre tar a Jus ti ça Ele i to ral, nos
ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;

VI – que so frer con de na ção cri mi nal em sen ten -
ça tran si ta da em jul ga do.

§ 1º É in com pa tí vel com o de co ro par la men tar,
além dos ca sos de fi ni dos no re gi men to in ter no, o abu -
so das prer ro ga ti vas as se gu ra das a mem bro do
Con gres so Na ci o nal ou a per cep ção de van ta gens
in de vi das.

§ 2º Nos ca sos dos in ci sos I, II e VI, a per da do
man da to será de ci di da pela Câ ma ra dos De pu ta dos
ou pelo Se na do Fe de ral, por voto se cre to e ma i o ria
ab so lu ta, me di an te pro vo ca ção da res pec ti va Mesa
ou de par ti do po lí ti co re pre sen ta do no Con gres so Na -
ci o nal, as se gu ra da am pla de fe sa.

§ 3º Nos ca sos pre vis tos nos in ci sos III a V, a
per da será de cla ra da pela Mesa da Casa res pec ti va,
de ofí cio ou me di an te pro vo ca ção de qual quer de
seus mem bros ou de par ti do po lí ti co re pre sen ta do no
Con gres so Na ci o nal, as se gu ra da am pla de fe sa.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº 6, de 1994.

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

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1993

Insti tui Có di go de Éti ca e De co ro
Par la men tar.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
....................................................................................

Art. 11. Se rão pu ni das com a per da do man da to:
I – a in fra ção de qual quer das pro i bi ções Cons ti -

tu ci o na is re fe ri das no art. 3º (Cons ti tu i ção Fe de ral,
art. 55);

II – a prá ti ca de qual quer dos atos con trá ri os à
éti ca e ao de co ro par la men tar ca pi tu la dos nos arts. 4º 
e 5º (Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 55);

III – a in fra ção do dis pos to nos in ci sos III, IV, V e
VI do art. 55 da Cons ti tu i ção.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pro je to lido será pu bli ca do e, em se gui da,
fi ca rá so bre a mesa du ran te cin co dias úte is, con for -
me pre vê o art. 401, § 1º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91,



§ 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter -
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná -
rio, do Pro je to de Lei do Se na do nº 27, de 1996, de
au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que cria o Pro gra -
ma de Incen ti vos a Ener gi as Re no vá ve is – PIER, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

Ten do sido apro va do ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, o pro je to vai à
Câ ma ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 Mo za ril do Ca -
val can ti.

São li dos os se guin tes:

PARECERES

PARECER Nº 794, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 247, de
2000, do Pre si den te da Re pú bli ca, que
pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za -
da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no, com a con tra ga ran tia da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor equi -
va len te a US$180,000,000.00 (cen to e oi -
ten ta mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a
Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí -
via–Bra sil – TGB e o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to –
BIRD, me di an te lan ça men to de tí tu los no
mer ca do in ter na ci o nal de ca pi ta is, des ti -
na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to 
do Ga so du to Bo lí via–Bra sil.

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

Por in ter mé dio da Men sa gem nº 247, de 2000
(Men sa gem nº 1.815, de 4 de de zem bro de 2000, na
ori gem), o Pre si den te da Re pú bli ca so li ci ta: a) au to ri -
za ção para que a União pos sa con ce der ga ran tia em
ope ra ção de cré di to ex ter no a ser re a li za da en tre a
Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via–Bra sil
S.A. – TBG e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor equi va len te
a até US$180,000,000.00 (cen to e oi ten ta mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca) de prin ci pal, 
me di an te lan ça men to de tí tu los no mer ca do in ter na ci -
o nal de ca pi ta is, des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan -
ci a men to par ci al do Pro je to do Ga so du to Bo lí via–Bra -

sil; b) ele va ção tem po rá ria dos li mi tes de en di vi da -
men to da em pre sa, pre vis tos no art. 7º da Re so lu ção
nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral, para que ela pos -
sa con tra tar a re fe ri da ope ra ção de cré di to.

Inte gram a Men sa gem, cujo pro ces sa do con tém 
236 fo lhas, os se guin tes do cu men tos:

a) Expo si ção de Mo ti vos nº 805/MF, de 1º de de -
zem bro de 2000, do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da,
às fo lhas 2 a 4;

b) Avi so nº 2.171, de 4 de de zem bro de 2000, do 
Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, di ri -
gi do à Pri me i ra Se cre ta ria do Se na do Fe de ral, en ca -
mi nhan do a Men sa gem nº 247, de 2000, à fo lha 5;

c) Pa re cer PGFN/COF Nº 2.437/2000, de 27 de
no vem bro de 2000, da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen -
da Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, que exa mi na
os as pec tos le ga is da ope ra ção de cré di to, às fo lhas 6 
a 12;

d) Pa re cer STN/COREF Nº 396, de 8 de no vem -
bro de 2000, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do
Mi nis té rio da Fa zen da, que exa mi na a ope ra ção de
cré di to em ter mos de seu mé ri to, dos li mi tes de en di -
vi da men to da União e da Trans por ta do ra Bra si le i ra
Ga so du to Bo lí via–Bra sil S.A. – TBG, da ca pa ci da de
de pa ga men to da em pre sa e das con tra ga ran ti as a
se rem, por ela, ofe re ci das à União, às fo lhas 13 a 20;

e) Pa re cer STN/COREF/DIREF Nº 230, de 7 de
maio de 1998, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do
Mi nis té rio da Fa zen da, que exa mi na a ope ra ção de
cré di to em ter mos de seu mé ri to, dos li mi tes de en di -
vi da men to e ca pa ci da de de pa ga men to da Trans por -
ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via–Bra sil S.A. – TBG, 
as sim como das con tra ga ran ti as a se rem ofe re ci das
pela em pre sa à União, e ane xa o Pa re cer
CONJUR/MME Nº 47/96, de 25 de ju lho de 1996, da
Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio de Mi nas e Ener -
gia, apro va do pelo Mi nis tro de Esta do de Mi nas e
Ener gia em 30 de ju lho de 1996, e o Pa re cer de Ve i ra -
no & Advo ga dos Asso ci a dos, So ci e da de Ci vil, re fe -
ren te à mi nu ta de Con tra to de Pro je to a ser ce le bra do
en tre a Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí -
via–Bra sil – TBG e o Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, às fo lhas 21 a
36;

f) tex to da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997,
que “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”, às 
fo lhas 37 a 50;



g) tex to re la ci o na do com o Pro je to do Ga so du to
Bo lí via–Bra sil, sob o tí tu lo Por ta ria nº 497, de
27-8-90, con ten do: 1. aná li se de cus tos e be ne fí ci os
so ci a is do pro je to a ser fi nan ci a do me di an te a ope ra -
ção de cré di to a ser re a li za da en tre a Trans por ta do ra
Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via–Bra sil S.A. – TBG e o
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol -
vi men to – BIRD; 2. aná li se fi nam ce i ra da ope ra ção; 3.
aná li se das fon tes al ter na ti vas de fi nan ci a men to do
pro je to; 4. es ta do de en di vi da men to e ca pa ci da de de
pa ga men to do to ma dor de re cur sos, às fo lhas 51 a 71;

h) tex to do Do cu men to nº 539, de 26 de ou tu bro
de 2000, do Co or de na dor-Ge ral de Orça men to do
De par ta men to de Co or de na ção e Con tro le das
Empre sas Esta ta is do Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão à Co or de na do ra-Ge ral Subs ti tu -
ta da Co ref da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi -
nis té rio da Fa zen da, en ca mi nhan do in for ma ções re -
la ti vas à ope ra ção de cré di to, às fo lhas 72 a 99;

i) tex to do do cu men to Re sul ta do do Te sou ro Na -
ci o nal, re la ti vo a ou tu bro de 2000, de res pon sa bi li da -
de da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio
da Fa zen da, às fo lhas 100 a 117;

j) tex to do do cu men to Li mi tes de Endi vi da men to 
da União, de res pon sa bi li da de da Se cre ta ria do Te -
sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, às fo lhas
118 a 132;

l) tex to do do cu men to Indem nity Agre e ment,
cor res pon den te a mi nu ta de con tra to de ga ran tia a
ser ce le bra do en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen -
vol vi men to – BIRD, ver sões em in glês e por tu guês, às 
fo lhas 133 a 163;

m) tex to do do cu men to Pro ject Agre e ment, cor -
res pon den te a mi nu ta de con tra to a ser ce le bra do en -
tre o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to – BIRD e a Trans por ta do ra Bra si le i ra
Ga so du to Bo lí via–Bra sil S.A., ver sões em in glês e
por tu guês, às fo lhas 164 a 203;

n) Re que ri men to de Infor ma ções nº 370/2001,
de 25 de ju nho de 2001, de mi nha au to ria, re que ren -
do se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Mi nas e Ener gia
in for ma ções re la ti vas a: par ti ci pa ção da Pe tro bras na
obra de cons tru ção do Ga so du to Bo lí via–Bra sil; mu ni -
cí pi os a se rem be ne fi ci a dos com a dis tri bu i ção de gás 
e de ri va dos do pe tró leo; eta pas da obra con clu í das e
em fase de con clu são; e ris co de ocor rên cia de aci den -
tes que pos sam agre dir o meio am bi en te,; à fo lha 204;

o) Men sa gem nº 156, de 2001, (Men sa gem nº 627, 
de 22 de ju nho de 2001, na ori gem), do Pre si den te da
Re pú bli ca, en ca mi nhan do no vos pa re ce res da Se cre -

ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da,
que for ne cem in for ma ções adi ci o na is à ope ra ção de
cré di to a que se re fe re a Men sa gem nº 247, de 2000,
acom pa nha do do tex to da Expo si ção de Mo ti vos do
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, às fo lhas 205 a 207;

p) Pa re cer PGFN/COF/Nº 1123/2001, de 19 de
ju nho de 2001, da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, que exa mi na con -
si de ra ções do Pa re cer STN/COREF nº 125, de 29 de
mar ço de 2001, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do 
Mi nis té rio da Fa zen da, com re fe rên cia a ele va ção do
per cen tu al de cus to fi nan ce i ro efe ti vo to tal da ope ra -
ção de cré di to de que tra ta a Men sa gem nº 247, de
2000, às fo lhas 208 a 216;

q) Pa re cer STN/COREF nº 125, de 29 de mar ço
de 2001, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis -
té rio da Fa zen da, que se re fe re a ele va ção do per cen -
tu al de cus to fi nan ce i ro efe ti vo to tal da ope ra ção de
cré di to de que tra ta a Men sa gem nº 247, de 2000, e
ane xa có pi as dos Pa re ce res STN/COREF Nº 396, de
8 de no vem bro de 2000, da Se cre ta ria do Te sou ro Na -
ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, e PGFN/COF/Nº
2437/2000, de 27 de no vem bro de 2000, da Pro cu ra -
do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa -
zen da, su pra men ci o na dos, às fo lhas 217 a 234;

r) Avi so nº 687 – C. Ci vil, de 22 de ju nho de
2001, do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, di ri gi do à Pri me i ra Se cre ta ria do Se na do Fe -
de ral, en ca mi nhan do a Men sa gem nº 156, de 2001, à
fo lha 235;

s) tex to do Re que ri men to nº 369, de 25 de ju nho 
de 2001, do Se na dor Tião Vi a na, re que ren do que a
Men sa gem nº 247, de 2000, seja, tam bém, sub me ti -
da à apre ci a ção da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra – CI, à fo lha 236.

A ope ra ção de cré di to ex ter no tem as se guin tes
ca rac te rís ti cas:

a) mu tuá rio: Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du -
to Bo lí via-Bra sil S.A. – TBG;

b) ga ran ti dor : Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD;

c) con tra ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil;

d) for ma de co lo ca ção: pri va da tra di ci o nal nos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca;

e) va lor: equi va len te a até US$180,000,000.00
(cen to e oi ten ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca) de prin ci pal;

f) fi na li da de: fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro je to
do Ga so du to Bo lí via-Bra sil;

g) pra zo: 18 (de zo i to) anos;



h) cu pom: quan ti ta ti vo de pon tos base aci ma
das US Tre a sury No tes, de 30 (trin ta) anos, a ser fi -
xa do quan do da emis são e co lo ca ção dos  tí tu los da
Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via-Bra sil
S.A. – TBG no mer ca do;

i) amor ti za ção: em três pres ta ções anu a is
igua is, a par tir do fi nal do 16º (dé ci mo sex to) ano;

j) pre ço de emis são: a ser es ta be le ci do na data
do lan ça men to, con si de ran do o cu pom men ci o na do;

l) co mis são de co lo ca ção: 0,42% (qua ren ta e
dois cen té si mos por cen to) flat so bre o va lor de face
da emis são;

m) des pe sas ge ra is: li mi ta das a US$125,000.00 
(cen to e vin te e cin co mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca).

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são, nos ter mos do art. 52, 
in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o
art. 393, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no des ta
Casa, a ini ci a ti va de pro je to de re so lu ção que im pli -
que o exer cí cio da com pe tên cia pri va ti va do Se na do
Fe de ral de au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za
fi nan ce i ra de in te res se da União.

O Pa re cer PGFN/COF/nº 2437/2000, da Pro cu -
ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal do Mi nis té rio da
Fa zen da, que exa mi na os as pec tos le ga is da ope ra -
ção de cré di to, es cla re ce que “... as for ma li da des
pré vi as à con tra ta ção, pres cri tas na Cons ti tu i ção Fe -
de ral, na Re so lu ção nº 96, de 15 de de zem bro de
1989, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 17, de 5 de ju -
nho de 1992, to das do Se na do Fe de ral, no De cre -
to-lei nº 1.312, de 15 de fe ve re i ro de 1974, na Por ta ria
MEFP nº 497, de 27 de agos to de 1990, al te ra da pela
Por ta ria MEFP nº 650, de 1º de ou tu bro de 1992, e
nos de ma is dis po si ti vos le ga is e re gu la men ta res per -
ti nen tes, fo ram obe de ci das...”

O Pa re cer STN/COREF Nº 396, de 2000, da Se -
cre ta ria do

Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, in -
for ma que:

a) o pro je to de cons tru ção do Ga so du to Bo lí -
via-Bra sil ob je ti va o de sen vol vi men to de um mer ca do
do més ti co para o gás na tu ral, di ver si fi can do a ma triz
ener gé ti ca, além de aten der a uma cres cen te de man -
da de ener gia na re gião cen tro-sul do País;

b) os re cur sos a se rem cap ta dos me di an te a
ple i te a da emis são de tí tu los des ti nam-se ao fi nan ci a -
men to de dé bi tos di ver sos as so ci a dos à cons tru ção
do ga so du to;

c) os ele men tos fi nan ce i ros e pa tri mo ni a is que
ser vi rão de pa râ me tros para o es ta be le ci men to dos li -
mi tes de en di vi da men to da TBG so men te se rão con -
so li da dos no de cur so da cons tru ção e da ope ra ção
do ga so du to, o que afe ta, ne ga ti va men te, as mar gens 
dis po ní ve is para con tra ta ção de ope ra ções de cré di -
to, nos ter mos da Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na -
do Fe de ral; há, as sim, a ne ces si da de de que o Se na do 
Fe de ral au to ri ze, em ca rá ter ex cep ci o nal, a ele va ção
tem po rá ria dos li mi tes de en di vi da men to da em pre -
sa, a que se re fe rem os mas 70 e 90 da re fe ri da Re -
so lu ção;

d) o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e
De sen vol vi men to – BIRD é ga ran ti dor da ope ra ção de 
cré di to, es ten den do a  ga ran tia so bre todo o va lor do
prin ci pal e mais duas par ce las de ju ros em base roll on, 
ou se en quan to a ga ran tia so bre as par ce las de ju ros
não for exe cu ta da, o Bird es ten de sua co ber tu ra para
as duas par ce las de ju ros sub se qüen tes; as de ma is
par ce las de ju ros não con tam com qual quer ga ran tia
de pa ga men to;

e) face à ga ran tia con ce di da pelo Bird, a po si ção 
da TBG no con ce i to de clas si fi ca ção de ris co das
agên ci as in ter na ci o na is ten de a me lho rar sig ni fi ca ti -
va men te, o que pos si bi li ta a cap ta ção de re cur sos no
mer ca do em con di ções mais van ta jo sas, com cus tos
re du zi dos;

f) a União deve con ce der con tra ga ran tia ao Bird
no exa to al can ce das ga ran ti as por ele con ce di das à
TBG;

g) há mar gem, nos li mi tes de en di vi da men to
da União, pre vis tos nos arts. 2º, 3º e 4º, da Re so lu -
ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral, para a con -
ces são da re fe ri da con tra ga ran tia;

h) a TBG con fe re as se guin tes con tra ga ran ti as à 
União:

h1) con tra ga ran tia prin ci pal: as re ce i tas pró pri as 
da TBG, me di an te me ca nis mo de dé bi to au to má ti co
em con ta;

h2) con tra ga ran tia sub si diá ria: ga ran tia so li dá -
ria da Pe tro bras, me di an te cláu su la con tra tu al, com -
pro me ten do-se a trans fe rir ao Te sou ro Na ci o nal, sob
de man da e a qual quer mo men to, os re cur sos re fe ren -
tes à TCO (Trans port Ca pa city Opti on), du ran te a fase 
de exe cu ção, ou os re cur sos re fe ren tes aos con tra tos
de trans por te de gás fir ma dos jun to à TBG.

Os au tos do pre sen te pro ces so en con tram-se
ins tru í dos com a do cu men ta ção exi gi da pelo § 3º do
art. 4º da Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe -
de ral.



Em face, po rém, da jun ção da Men sa gem nº 156, 
de 2001, ao tex to ori gi nal da Men sa gem nº 247, de
2000, in cor po ram-se ao pre sen te pro ces sa do os Pa -
re ce res PGFN/COF nº 1.123/2001, de 19 de ju nho de
2001, da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal do 
Mi nis té rio da Fa zen da, e STN/COREF nº 125, de 29
de mar ço de 2001, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal 
do Mi nis té rio da Fa zen da, que se re fe rem a even tu al
au men to do per cen tu al do cus to fi nan ce i ro efe ti vo to -
tal da ope ra ção de cré di to, em con se qüên cia da ele -
va ção da taxa de ris co (spre ad) de man da da pe los in -
ves ti do res para a aqui si ção dos tí tu los a se rem emi ti -
dos, ocor ri da em fun ção do de cur so de tem po após
te rem sido es pe ci fi ca das as ca rac te rís ti cas da ope ra -
ção de cré di to, pre vis tas nos Pa re ce res PGFN/COF
nº 2.437/2000, da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, e STN/COREF
nº 396, de 2000, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal
do Mi nis té rio da Fa zen da, que acom pa nham a Men -
sa gem nº 247, de 2000.

O Pa re cer STN/COREF nº 125, de 2001, da Se -
cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen -
da, re por ta-se a es cla re ci men tos pres ta dos pela
Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via–Bra sil
S.A. – TBG, se gun do os qua is, de vi do ao tem po trans -
cor ri do para apro va ção da ope ra ção de cré di to em
exa me, é ne ces sá rio o en ca mi nha men to, ao Se na do
Fe de ral, de men sa gem com ple men tar à Men sa gem
nº 247, de 2000, in for man do a res pe i to da pos si bi li -
da de de uma even tu al ele va ção na taxa de ris co
(spre ad) de man da da pe los in ves ti do res para a aqui -
si ção dos tí tu los a se rem emi ti dos. O Cre dit Su is se
First Bos ton, agen te de co lo ca ção dos tí tu los, in for ma 
que o spre ad  re que ri do po de ria su bir até 525 (qui -
nhen tos e vin te e cin co) pon tos bá si cos so bre a taxa
dos tí tu los de trin ta anos do Te sou ro dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca. Ten do em vis ta ser de 5,8% (cin co in -
te i ros e oito dé ci mos por cen to) a taxa des tes tí tu los,
es ti ma-se que o cus to efe ti vo da pre sen te ope ra ção
de cré di to su bi ria dos 10,33% (dez in te i ros e trin ta e
três cen té si mos por cen to) a que se re fe re o Pa re cer
STN/COREF nº 396, de 2000, para 11,41% (onze in -
te i ros e qua ren ta e um cen té si mos por cen to).

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal es cla re ce,
tam bém, que o novo cus to da ope ra ção de cré di to
ain da é van ta jo so para a em pre sa, quan do com pa ra -
do com a ren ta bi li da de de tí tu los emi ti dos pela Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil para res ga te em pra zo si -
mi lar. Se gun do a se cre ta ria, tal ren ta bi li da de te ria
flu tu a do en tre 13,8% a.a. (tre ze in te i ros e oito dé ci -
mos por cen to ao ano) e 14,25% a.a. (qua tor ze in te i -
ros e vin te e cin co cen té si mos por cen to ao ano), em

ju nho, para tí tu los com ven ci men to em 2020. Para tí -
tu los com ven ci men to em 2014, te ria ocor ri do flu tu a -
ção en tre 13,1% a.a. (tre ze in te i ros e um dé ci mo por
cen to ao ano) e 13,3% a.a. (tre ze in te i ros e três dé ci -
mos por cen to ao ano).

Com base nes tas in for ma ções, a Se cre ta ria do
Te sou ro Na ci o nal de cla ra nada ter a opor à con ces -
são da ga ran tia da União à ope ra ção de cré di to, bem
como à ex pec ta ti va de con tra ta ção com cu pom até
525 (qui nhen tos e vin te e cin co) pon tos bá si cos aci -
ma da taxa dos tí tu los do Te sou ro dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, des de que con ce di da pelo Se na do
Fe de ral, em ca rá ter ex cep ci o nal, a ele va ção tem po rá -
ria dos li mi tes de en di vi da men to da Trans por ta do ra
Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via–Bra sil S.A. – TBG, a que
se re fe rem os arts. 7º e 9º da Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral.

O Pa re cer PGFN/COF nº 1.123/2001, da Pro -
cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, exa mi na as
con si de ra ções su pra men ci o na das da Se cre ta ria do
Te sou ro Na ci o nal e pro põe a ex pe di ção de nova ex -
po si ção de mo ti vos do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da 
ao Pre si den te da Re pú bli ca, com ple men tan do as in -
for ma ções an te ri or men te pres ta das.

Após ter exa mi na do o con te ú do dos pa re ce res
cons tan tes da Men sa gem nº 156, de 2001, do Pre si -
den te da Re pú bli ca, com ple men tar a sua Men sa gem
nº 247, de 2000, en ten do que a even tu al mu dan ça
nas con di ções de mer ca do para a co lo ca ção dos tí tu -
los da Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí -
via-Bra sil S.A. – TBG, não deve ser en ca ra da como
algo sur pre en den te ou pre o cu pan te. É so be ja men te
co nhe ci da a flu tu a ção do hu mor dos in ves ti do res in -
ter na ci o na is em tí tu los ori un dos das cha ma das na -
ções emer gen tes, para que tal ocor rên cia deva afe tar
a de ci são a ser to ma da por esta Casa Le gis la ti va, de
apro var a ope ra ção de cré di to em pa u ta, cujo re sul ta -
do se apre sen ta como al ta men te be né fi co para o
País, em es pe ci al nas con di ções atu al men te de ter mi -
na das pela cri se ener gé ti ca.

Con si de ro, por este mo ti vo, que se deva dar tra -
ta men to pri o ri tá rio à apro va ção da ma té ria em pa u ta,
ain da que, até a con clu são dos trâ mi tes pro ces su a is,
as con di ções do mer ca do de co lo ca ção dos tí tu los ve -
nham a tor nar-se ain da me nos atra en tes do que as
des cri tas na Men sa gem nº 156, de 2001. A fim de que 
no vas mu dan ças nas con di ções de fun ci o na men to do 
mer ca do em que se rão lan ça dos os tí tu los da Trans -
por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via–Bra sil S.A. –
TBG, não ve nham a re tar dar ain da mais a re a li za ção
da ope ra ção de cré di to em pa u ta, ajus tei, a essa pos -
si bi li da de, a re da ção da ca rac te rís ti ca pre vis ta na alí -



nea h do art. 3º do Pro je to de Re so lu ção que in te gra o 
pre sen te pa re cer, na for ma se guin te:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
h) cu pom: quan ti ta ti vo de pon tos-base

aci ma das US Tre a sury No tes, de 30 (trin ta)
anos, a ser fi xa do quan do da emis são e co -
lo ca ção dos tí tu los da Trans por ta do ra Bra si -
le i ra Ga so du to Bo lí via-Bra sil S.A. – TBG, no
mer ca do;

............................................................."

III – Voto

Ten do em vis ta o ex pos to, ma ni fes to-me fa vo ra -
vel men te a que se au to ri ze, em ca rá ter ex cep ci o nal, a 
ele va ção tem po rá ria dos li mi tes de en di vi da men to
pre vis tos no art. 7º da Re so lu ção nº 96, de 1989, do
Se na do Fe de ral, a fim de que a Trans por ta do ra Bra si -
le i ra Ga so du to Bo lí via–Bra sil S.A. – TBG, pos sa re a li -
zar a ope ra ção de cré di to ex ter no em ques tão, au to ri -
zan do-se, tam bém, a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
a pres tar con tra ga ran tia à ga ran tia a ser con ce di da
àque la em pre sa pelo Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, na for ma do
se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 34, DE 2001

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con ce der ga ran tia em ope ra ção
de cré di to ex ter no a ser re a li za da en tre a
Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo -
lí via-Bra sil S.A. – TBG e o Ban co Inter na -
ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD, no va lor equi va len te a até
US$180,000,000.00 (cen to e oi ten ta mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca) de prin ci pal, me di an te lan ça -
men to de tí tu los no mer ca do in ter na ci o -
nal de ca pi ta is, des ti nan do-se os re cur -
sos ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to
do Ga so du to Bo lí via-Bra sil, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Senado Federal re sol ve:
Art. 1º É au to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do

Bra sil, nos ter mos da Re so lu ção do Se na do Fe de ral
nº 96, de 15 de de zem bro de 1989, res ta be le ci da pela 
Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 17, de 5 de ju nho de 
1992, a con ce der ga ran tia em ope ra ção de cré di to ex -
ter no a ser re a li za da en tre a Trans por ta do ra Bra si le i ra 

Ga so du to Bo lí via-Bra sil S.A. – TBG e o Ban co Inter -
na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to –
BIRD, no va lor equi va len te a até US$180,000,000.00
(cen to e oi ten ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca) de prin ci pal, me di an te lan ça men to
de tí tu los no mer ca do in ter na ci o nal de ca pi ta is, des ti -
nan do-se os re cur sos ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro je to do Ga so du to Bo lí via-Bra sil.

Art. 2º É con ce di da a ele va ção tem po rá ria dos li -
mi tes de en di vi da men to da Trans por ta do ra Bra si -
le i ra Ga so du to Bo lí via-Bra sil S.A. – TBG, pre vis tos 
no art. 7º da Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do
Fe de ral, a fim de que a re fe ri da em pre sa pos sa con -
tra tar a ope ra ção de cré di to de que tra ta o art. 1º des -
ta Re so lu ção.

Art. 3º A ope ra ção de cré di to a que se re fe re o
art. 1º des ta Re so lu ção tem as se guin tes ca rac te rís -
ti cas:

a) mu tuá rio: Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du -
to Bo lí via-Bra sil S.A. – TBG;

b) ga ran ti dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD;

c) con tra ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil;

d) for ma de co lo ca ção: pri va da tra di ci o nal nos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca;

e) va lor: equi va len te a até US$180,000,000.00
(cen to e oi ten ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca) de prin ci pal;

f) fi na li da de: fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro je to
do Ga so du to Bo lí via-Bra sil;

g) pra zo: 18 (de zo i to) anos;

h) cu pom: quan ti ta ti vo de pon tos base aci ma
das US Tre a sury No tes, de 30 (trin ta) anos, a ser fi xa -
do quan do da emis são e co lo ca ção dos tí tu los da
Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via-Bra sil
S.A. – TBG no mer ca do;

i) amor ti za ção: em três pres ta ções anu a is
igua is, a par tir do fi nal do 16º (dé ci mo sex to) ano;

j) pre ço de emis são: a ser es ta be le ci do na data
do lan ça men to, con si de ran do o cu pom men ci o na do;

l) co mis são de co lo ca ção: 0,42% (qua ren ta e
dois cen té si mos por cen to) flat so bre o va lor de face
da emis são;

m) des pe sas ge ra is: li mi ta das a US$125,000.00 
(cen to e vin te e cin co mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca).

§ 1º A ga ran tia a ser con ce di da pelo Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
– BIRD à Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí -



via-Bra sil S.A. – TBG apli ca-se a todo o va lor do prin -
ci pal e mais duas par ce las de ju ros em base roll on
(en quan to a ga ran tia so bre as par ce las de ju ros não
for exe cu ta da, o BIRD es ten de sua co ber tu ra às duas
par ce las de ju ros sub se qüen tes); as de ma is par ce las
de ju ros não con tam com qual quer ga ran tia de pa ga -
men to.

§ 2º A con tra ga ran tia a ser con ce di da pela Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil ao Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD tem
al can ce idên ti co ao da ga ran tia con ce di da pelo Ban co 
à Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via-Bra sil
S.A. – TBG.

§ 3º A Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí -
via-Bra sil S.A. – TBG con ce de rá as se guin tes con tra -
ga ran ti as à Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

i) con tra ga ran tia prin ci pal: re ce i tas pró pri as da
TBG, me di an te me ca nis mo de dé bi to au to má ti co em
con ta;

ü) con tra ga ran tia sub si diá ria: ga ran tia so li dá ria
da Pe tró leo Bra si le i ro S.A. – PETROBRAS, me di an te
cláu su la con tra tu al, com pro me ten do-se esta em pre -
sa a trans fe rir ao Te sou ro Na ci o nal, sob de man da e a
qual quer mo men to, os re cur sos re fe ren tes à TCO
(Trans port Ca pa city Opti on), du ran te a fase de exe -
cu ção, ou os re cur sos re fe ren tes aos con tra tos de
trans por te de gás fir ma dos jun to à TBG.

Art. 4º A con tra ta ção da ope ra ção de cré di to ex -
ter no a que se re fe re o art. 1º des ta Re so lu ção de ve rá
efe ti var – se no pra zo má xi mo de 540 (qui nhen tos e
qua ren ta) dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 21 de agos to de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Wel ling ton Ro ber to,
Re la tor – Ro ber to Sa tur ni no – José Alen car – José
Agri pi no – Bel lo Par ga – José Edu ar do Du tra – Jo -
nas Pi nhe i ro – Pa u lo Sou to – Edu ar do Su plicy –
Pa u lo Har tung – Ge ral do Melo – José Co e lho –
Car los Be zer ra – José Fo ga ça.

REQUERIMENTO Nº

Nos ter mos dos art. 336, II, do RISF, re que re -
mos ur gên cia, para o Pro je to de Re so lu ção do Se na -
do nº , de 2001, ad vin do da apro va ção da Men sa gem
(SF) nº 247, de 2000, que “pro põe ao Se na do Fe de ral
seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no, com a con tra ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil, no va lor equi va len te a
US$180,000,000.00 (cen to e oi ten ta mi lhões de dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en -

tre a Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via-Bra -
sil – TBG e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção
e De sen vol vi men to – BIRD, me di an te lan ça men to de
tí tu los no mer ca do in ter na ci o nal de ca pi ta is, des ti na -
da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to do Ga so du to
Bo lí via-Bra sil”.

Sala das Co mis sões, – Lú cio Alcân ta ra – José
Agri pi no – José Fo ga ça – Jo nas Pi nhe i ro – Ge ral -
do Melo – José Alen car – Edu ar do Su plicy – Bel lo
Par ga – Pa u lo Sou to – José Co e lho – Fre i tas Neto
– Wel ling ton Ro ber to – Car los Be zer ra – Ro ber to
Sa tur ni no.

PARECER Nº 795, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio “S” nº 29, de 2001,
do Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra -
sil, que Enca mi nha ao Se na do Fe de ral
ma ni fes ta ção do Ban co Cen tral do Bra sil
acer ca da so li ci ta ção da Pre fe i tu ra Mu ni -
ci pal de Juiz de Fora – MG, para que pos -
sa con tra tar ope ra ção de cré di to com o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al – BNDES, no âm bi to
do Pro gra ma de Apo io à Mo der ni za ção
da Admi nis tra ção Tri bu tá ria e da Ges tão
dos Se to res So ci a is Bá si cos – PMAT, no
va lor de R$2.094.968,00 (dois mi lhões,
no ven ta e qua tro mil e no ve cen tos e ses -
sen ta e oito re a is), com fi na li da de ex clu -
si va de fi nan ci ar pro gra ma de in ves ti -
men to em mo der ni za ção tri bu tá ria do
mu ni cí pio.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung

I – Re la tó rio

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, em
con for mi da de com o que de ter mi na a Re so lu ção nº 78, 
de 1998, en ca mi nha, ao Se na do Fe de ral, pe di do da
Pre fe i tu ra do Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG de au to -
ri za ção para con tra tar ope ra ção de cré di to com o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES, no âm bi to do Pro gra ma de Apo io à
Mo der ni za ção da Admi nis tra ção Tri bu tá ria e da Ges -
tão dos Se to res So ci a is Bá si cos – PMAT, no va lor de
R$2.094.968,00 (dois mi lhões, no ven ta e qua tro mil e
no ve cen tos e ses sen ta e oito re a is).

Os re cur sos a se rem con tra ta dos têm a fi na li da -
de ex clu si va de fi nan ci ar pro gra ma de in ves ti men to
em mo der ni za ção tri bu tá ria do Mu ni cí pio.



A ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá ser
re a li za da com as se guin tes ca rac te rís ti cas:

a) va lor da ope ra ção: R$2.094.968,00 (dois mi -
lhões, no ven ta e qua tro mil e no ve cen tos e ses sen ta e 
oito re a is);

b) taxa de ju ros: 2,5% a.a. + TJLP;
c) fi na li da de: ex clu si va men te para fi nan ci ar pro -

gra ma de in ves ti men to em mo der ni za ção tri bu tá ria do 
Mu ni cí pio;

d) pra zo: 72 (se ten ta e dois) me ses, após 24
(vin te e qua tro) me ses de ca rên cia;

e) ga ran ti as: quo tas-par tes do FPM;
f) ven ci men to: 30 de ju nho de 2009;

g) li be ra ção: anos de 2001, 2002 e 2003.

II – Voto do Re la tor

Ope ra ções de cré di to des sa na tu re za es tão su -
je i tas ao cum pri men to das con di ções e exi gên ci as es -
ta be le ci das na Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do
Fe de ral que, além da ob ser vân cia quan to aos as pec -
tos de na tu re za es tri ta men te fi nan ce i ra, vin cu la da ao
cum pri men to de li mi tes de en di vi da men to, exi ge que
o mu ni cí pio ob ser ve os de ma is re qui si tos mí ni mos, e
os não es sen ci a is, de fi ni dos nos ter mos dos arts. 27 e 
28, res pec ti va men te, da re fe ri da re so lu ção.

De acor do com o Pa re cer DEDIP – 2001/002, de 
7-5-2001, do Ban co Cen tral do Bra sil, o Mu ni cí pio de
Juiz de Fora cum pre to dos os re qui si tos mí ni mos apli -
cá ve is à ope ra ção de cré di to pre ten di da. Não ob ser -
va, en tre tan to, ple na men te, o cum pri men to dos re qui -
si tos não es sen ci a is de fi ni dos no in ci so VIII do art. 13
da Re so lu ção nº 78, de 1998.

O Tri bu nal de Con tas do Esta do de Mi nas Ge -
ra is apre sen ta do cu men to re la ti va men te ao úl ti mo
exer cí cio ana li sa do – 1999, in for man do o não cum pri -
men to do gas to mí ni mo com edu ca ção, de fi ni do no
art. 212 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O re fe ri do tri bu nal de cla ra-se ain da im pos si bi li -
ta do de com pro var os li mi tes cons ti tu ci o nal men te im -
pos tos para gas tos com a re mu ne ra ção dos mem bros 
do Po der Le gis la ti vo.

Há que se ob ser var con tu do que o Mu ni cí pio de
Juiz de Fora ale ga a ocor rên cia de pro ble mas téc ni -
cos na im por ta ção de da dos en tre sis te mas in for ma ti -
za dos da pró pria pre fe i tu ra, o que le vou a ex clu são de 
con tas re la ti vas a gas tos em pro gra mas de en si no,
que ele va ri am aque las des pe sas para 29,89%, aci -
ma, por tan to, do li mi te de ter mi na do pela Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Mais ain da, em con for mi da de ao que de ter mi na
o pró prio in ci so VIII do art. 13 re fe ri do, o Mu ni cí pio de

Juiz de Fora ane xou ao pe di do qua dros de mons tra ti -
vos da exe cu ção or ça men tá ria de 2000 e de cla ra ções 
do Che fe do Po der Exe cu ti vo que fir mam que o mu ni -
cí pio cum priu o dis pos to nos arts. 212 e 29, in ci sos VI
e VII da Cons ti tu i ção Fe de ral que, res pec ti va men te,
tra tam dos li mi tes im pos tos para gas tos em edu ca ção 
e em re mu ne ra ção dos mem bros do Po der Le gis la ti vo 
lo cal.

Re la ti va men te aos li mi tes de en di vi da men to do
Mu ni cí pio de Juiz de Fora, exi gi dos nos ter mos dos
arts. 5º, 6º, in ci sos I, II e III, e 7º da Re so lu ção nº 78,
de 1998, sa li en ta o re fe ri do pa re cer do Ban co Cen tral
do Bra sil que eles são ple na men te ob ser va dos.

Como en fa ti za do no pa re cer do Ban co Cen tral
do Bra sil, o Mu ni cí pio de Juiz de Fora tem si tu a ção fa -
vo rá vel re la ti va men te a to dos os in di ca do res que en -
for mam a sua ca pa ci da de de en di vi da men to, sen do,
por tan to, pas sí vel a con tra ta ção des se novo mon tan -
te de dí vi da, sem im pli ca ções de se qui li bra do ras nas
fi nan ças mu ni ci pa is.

O Ban co Cen tral do Bra sil con clui seu pa re cer
com ma ni fes ta ção fa vo rá vel à re a li za ção da ope ra ção 
de cré di to pre ten di da pelo Mu ni cí pio de Juiz de Fora. 
Os de ma is re qui si tos, mí ni mos e os não es sen ci a is,
são ob ser va dos pelo Mu ni cí pio de Juiz de Fora, sen -
do de des ta car, en tre ou tros:

1) a au to ri za ção le gis la ti va para a re a li za ção do
fi nan ci a men to;

2) a cer ti dão do Tri bu nal de Con tas do Esta do
de Mi nas Ge ra is que ates ta que são ob ser va das as
ve da ções im pos tas pe los in ci sos I e II do art. 3º da
Re so lu ção nº 78, de 1998;

3) a cer ti dão da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o -
nal quan to à ob ser vân cia do dis pos to no in ci so III do
art. 3º da Re so lu ção nº 78, de 1998.

É, ain da, apre sen ta do pelo mu ni cí pio pa re cer
de seus ór gãos téc ni cos e ju rí di cos que de mons tram
a re la ção cus to-be ne fí cio, o in te res se eco nô mi co e
so ci al da ope ra ção de cré di to e en fa ti zam e ates tam o 
aten di men to das de ma is con di ções es ta be le ci das
pelo art. 32 da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000.

Res sal te-se que esse dis po si ti vo le gal es ta be le -
ce toda uma sé rie de con di ções a se rem ob ser va das
pre vi a men te à con tra ta ção de ope ra ções de cré di to
por par te de es ta dos e de mu ni cí pi os.

Qu an to às de ter mi na ções con ti das na re fe ri da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, foi re cen te men te in -
ten ta da ade qua ção da Re so lu ção nº 78, de 1998. Re -
sul tou des sa pri me i ra ade qua ção a pro mul ga ção da
Re so lu ção nº 62, de 2000, do Se na do Fe de ral, que
exi ge que os es ta dos e os mu ni cí pi os com pro vem,



por cer ti dão ex pe di da pe los res pec ti vos tri bu na is de
con tas, o cum pri men to do dis pos to na Lei Com ple -
men tar nº 101, de 2000.

Como vem ocor ren do com fre qüên cia, o Tri bu -
nal de Con tas de Mi nas Ge ra is tam bém se diz im pos -
si bi li ta do de emi tir a re fe ri da cer ti dão.

De fato, vi san do aten der essa exi gên cia, os es -
ta dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os têm re que ri -
do, aos Tri bu na is de Con tas, cer ti dões que com pro -
vem o cum pri men to da Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal. Não têm ob ti do su ces so nes se pro ce di men to,
sen do, em de cor rên cia, im pe di das, ou res trin gi das,
suas pos si bi li da des de aces so à li nhas de cré di to,
ain da que dis po ní ve is e es tra té gi cas.

Acre di ta mos que a na tu re za ge né ri ca da de ter -
mi na ção con ti da na re fe ri da re so lu ção é o fa tor que
tem en se ja do o atu al im pas se.

Ne ces sá rio e opor tu no, por tan to, que se pro ce -
da sua al te ra ção, com vis tas a in cor po rar os pro ce di -
men tos de con tro le e de fis ca li za ção de con tas pú bli -
cas de fi ni dos e es ti pu la dos pela Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal. Esses pro ce di men tos, em ver da de, en -
for mam no vos me ca nis mos de trans pa rên cia, con tro -
le e fis ca li za ção que ad qui rem con te ú do na ve ri fi ca -
ção do cum pri men to de exi gên ci as e con di ções, por
in ter mé dio dos re la tó ri os bi mes tra is de exe cu ção or -
ça men tá ria, de ges ta ção fis cal, de âm bi to qua dri mes -
tral, e da pres ta ção de con tas anu al, su je i tas ao de no -
mi na do Pa re cer Pré vio. São es ses ele men tos que de -
vem ser con si de ra dos para a al te ra ção que se faz ne -
ces sá ria na Re so lu ção nº 78, de 1998.

Lo gi ca men te, ao Se na do Fe de ral in te res sa, en -
quan to res tri to ao exer cí cio de com pe tên cia pri va ti va
con fe ri da pela Cons ti tu i ção Fe de ral, os as pec tos des -
ses ele men tos que se re la ci o nam, di re ta ou in di re ta -
men te, com as ope ra ções de cré di to – com o pro ces -
so de en di vi da men to pú bli co.

Por tan to, nes se con tex to de nova sis te má ti ca e
de no vos con di ci o nan tes de con tro le, de fis ca li za ção
e de trans pa rên cia das con tas pú bli cas, ên fa se par ti -
cu lar é atri bu í da às ope ra ções de cré di to que, acre di -
ta mos, deva a re so lu ção do Se na do Fe de ral in cor po -
rar. E, as sim pro ce den do, deve com pa ti bi li zar as aná -
li ses re la ti vas aos ple i tos de em prés ti mos e de fi nan -
ci a men tos de in te res se dos es ta dos e dos mu ni cí pi os
com as exi gên ci as e con di ções es ti pu la das pela Lei
Com ple men tar nº 101, de 2000.

Enfa ti ze-se que a nor ma ex pres sa na Re so lu -
ção nº 62, de 2000, do Se na do Fe de ral, é de na tu re za 
bas tan te ge né ri ca. Tem-se mos tra do, em con se qüên -
cia, como en fa ti za do, ine xe qüí vel a com pro va ção de

cum pri men to do dis pos to na Lei de Res pon sa bi li da de 
Fis cal. 

Ade ma is, como ale gam per ti nen te men te os Tri -
bu na is de Con tas, em ra zão de dis po si ções da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal e das Cons ti tu i ções es ta du -
a is, não po dem for ne cer as cer ti dões de que tra ta a
Re so lu ção nº 62, de 2000, do Se na do Fe de ral, por -
que o Pa re cer Pré vio re la ti vo ao exer cí cio an te ri or,
ano de 2000, por exem plo, é emi ti do no pra zo de até
180 dias da data do re ce bi men to das con tas anu a is. O 
re ce bi men to des sas con tas, por sua vez, se dá no pe -
río do que vai de 15 de maio até 15 de ju nho de 2001.
Após o re ce bi men to, as con tas do exer cí cio de 2000
se rão apre ci a das, re la ta das e co lo ca das em pa u ta
para jul ga men to, cujo Pa re cer Pré vio sai até 15 de de -
zem bro de 2001.

Note-se, as sim, que, com base nes sa sis te má ti -
ca e nes se pro ce di men to, os Tri bu na is de Con tas ma -
ni fes tam-se, no ano de 2001, so bre as con tas do exer -
cí cio de 1999. Ade ma is, en ten dem que toda e qual -
quer ma ni fes ta ção ex ter na so bre a do cu men ta ção
apre sen ta da para exa me só é pos sí vel no âm bi to do
Pa re cer Pré vio.

Nes se sen ti do, a so lu ção a ser dada, sem fe rir o
ob je ti vo da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e sem
con fi gu rar um in cen ti vo à con tra ta ção ir res pon sá vel
de ope ra ções de cré di to, tem, ne ces sa ri a men te, de
in cor po rar uma per ti nen te qua li fi ca ção e es pe ci fi ca -
ção das cer ti dões a se rem emi ti das pe los tri bu na is de 
con tas. Sem essa es pe ci fi ca ção, acre di ta mos, fica a
de ter mi na ção con ti da na Re so lu ção nº 62, de 2000,
ine xe qüí vel.

Em con clu são, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men -
te à con ces são da au to ri za ção para con tra ta ção da
ope ra ção de cré di to. So mos, face ao ex pos to, pela au -
to ri za ção ple i te a da pelo Mu ni cí pio de Juiz de Fora,
nos ter mos do se guin te Pro je to de Re so lu ção:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 35, DE 2001

Au to ri za o Mu ni cí pio de Juiz de
Fora – MG a con tra tar ope ra ção de cré di -
to com o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, no
âm bi to do Pro gra ma de Apo io à Mo der ni -
za ção da Admi nis tra ção Tri bu tá ria e da
Ges tão dos Se to res So ci a is Bá si cos –
PMAT, no va lor de R$2.094.968,00 (dois
mi lhões, no ven ta e qua tro mil e no ve cen -
tos e ses sen ta e oito re a is), com fi na li da -
de ex clu si va de fi nan ci ar pro gra ma de in -
ves ti men to em mo der ni za ção tri bu tá ria
do mu ni cí pio.



O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG au to -

ri za do a con tra tar ope ra ção de cré di to com o Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, no âm bi to do Pro gra ma de Apo io à Mo der ni -
za ção da Admi nis tra ção Tri bu tá ria e da Ges tão dos
Se to res So ci a is Bá si cos – PMAT, no va lor de
R$2.094.968,00 (dois mi lhões, no ven ta e qua tro mil e
no ve cen tos e ses sen ta e oito re a is).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos a se rem con tra ta -
dos têm a fi na li da de ex clu si va de fi nan ci ar pro gra ma
de in ves ti men to em mo der ni za ção tri bu tá ria do Mu ni -
cí pio.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no ar ti go
an te ri or terá as se guin tes con di ções fi nan ce i ras:

a) va lor da ope ra ção: R$2.094.968,00 (dois mi -
lhões, no ven ta e qua tro mil e no ve cen tos e ses sen ta e 
oito re a is);

b) taxa de ju ros: 2,5% a.a. + TJLP;
c) fi na li da de: ex clu si va men te para fi nan ci ar pro -

gra ma de in ves ti men to em mo der ni za ção tri bu tá ria do 
Mu ni cí pio;

d) pra zo: 72 (se ten ta e dois) me ses, após
24(vin te e qua tro) me ses de ca rên cia;

e) ga ran ti as: quo tas-par tes do FPM;
f) ven ci men to: 30 de ju nho de 2009;
g) li be ra ção: anos de 2001, 2002 e 2003.
Art. 3º A pre sen te au to ri za ção de ve rá ser exer ci -

da no pra zo má xi mo de du zen tos e se ten ta dias, con -
ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 21 de agos to de 2001, – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Pa u lo Har tung, Re la tor
– Ge ral do Melo – Jef fer son Pe res – José Alen car –
Jo nas Pi nhe i ro – Edu ar do Su plicy – Bel lo Par ga –
José Edu ar do Du tra – Pa u lo Sou to – Ro ber to Sa -
tur ni no – Wel ling ton Ro ber to – Fre i tas Neto – Car -
los Be zer ra – José Agri pi no – José Fo ga ça.

REQUERIMENTO Nº 

Nos ter mos dos arts. 336, II, com bi na do com o
art. 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o
Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº  , de 2001, ad -
vin do da apro va ção do OFS nº 29/2001 que, “en ca mi -
nha ao Se na do Fe de ral, ma ni fes ta ção do Ban co Cen -
tral do Bra sil acer ca do pe di do do Mu ni cí pio de Juiz
de Fora – MG para con tra tar ope ra ção de cré di to com
o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al –  BNDES, no âm bi to do Pro gra ma de Apo io à

Mo der ni za ção da Admi nis tra ção Tri bu tá ria e da Ges -
tão dos Se to res So ci a is Bá si cos – PMAT, no va lor de
R$2.094.968,00 (dois mi lhões, no ven ta e qua tro mil e
no ve cen tos e ses sen ta e oito re a is), com fi na li da de
ex clu si va de fi nan ci ar pro gra ma de in ves ti men to em
mo der ni za ção tri bu tá ria do Mu ni cí pio."

Sala das Co mis sões, 21 de agos to de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Pa u lo Har tung, Re la -
tor – José Alen car –  José Edu ar do Du tra – Bel lo
Par ga – Jo nas Pi nhe i ro – José Co e lho – Pa u lo
Sou to – Fre i tas Neto – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar -
do Su plicy – José Agri pi no – Wel ling ton Ro ber to – 
José Fo ga ça – Car los Be zer ra.

PARECER Nº 796, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio S nº 32, de 2001
(nº 1.975-2/2001, na ori gem), do Pre si -
den te do Ban co Cen tral do Bra sil, que
en ca mi nha ple i to do Esta do do Ce a rá, so -
li ci tan do au to ri za ção do Se na do Fe de ral
para con tra tar ope ra ção de cré di to com o 
Ban co do Nor des te do Bra sil S/A, com
re cur sos de re pas se do Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to  – BID, no va -
lor de US$7,000,000.00 (sete mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), 
equi va len tes a R$13.663.300,00 (tre ze mi -
lhões, se is cen tos e ses sen ta e três mil e
tre zen tos re a is), à taxa de câm bio de
18-1-2001, cu jos re cur sos se rão des ti na -
dos ao Pro je to de De sen vol vi men to do
Tu ris mo do Nor des te – PRODETUR/NE.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, me di -
an te Ofí cio ”S” nº 32, de 2001, en ca mi nha ple i to do
Esta do do Ce a rá, so li ci tan do au to ri za ção do Se na do
Fe de ral para con tra tar ope ra ção de cré di to com o
Ban co do Nor des te do Bra sil S/A, com re cur sos de re -
pas se do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to 
– BID, no va lor de US$7,000,000.00 (sete mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), equi va len -
tes a R$13.663.300,00 (tre ze mi lhões, se is cen tos e
ses sen ta e três mil e tre zen tos re a is), à taxa de câm -
bio de 18-1-2001.

Os re cur sos des sa ope ra ção de cré di to des ti -
nam-se ao fi nan ci a men to da exe cu ção de pro je tos de
sa ne a men to bá si co no Esta do do Ce a rá, no âm bi to



do Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor -
des te – PRODETUR/NE.

Des ta for ma, a ope ra ção de cré di to pre ten di da
será re a li za da nas se guin tes con di ções:

cre dor: Ban co do Nor des te do Bra sil S/A, com
re cur sos de re pas se do BID;

va lor: US$7,000,000.00 (sete mi lhões de dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), equi va len tes a
R$ 13.663.300,00 (tre ze mi lhões, se is cen tos e ses -
sen ta e três mil e tre zen tos re a is), à taxa de câm bio
de 18-1-2001;

li be ra ção: exer cí ci os de 2001 e 2002;
ga ran tia: co tas do FPE e ga ran tia so li dá ria e in -

te gral do Te sou ro Na ci o nal;
taxa de ju ros: es ti ma da em 11% a.a., o que eqüi -

va le a 0,8735% a.m., co bra dos so bre sal dos de ve do -
res diá ri os do fi nan ci a men to, cal cu la dos pelo mé to do
ham bur guês, to man do-se por base o nú me ro exa to
de dias do mês cor res pon den te e exi gi dos no dia 10
(dez) de cada mês;

ou tros en car gos:
– co mis são de cré di to: a tí tu lo de res -

sar ci men to, ao NB, da co mis são de cré di to
paga ao BID;

– re cur sos para ins pe ção e su per vi -
são: até 1% do va lor do fi nan ci a men to;

– co mis são de re pas se: em con so nân -
cia com o con tra to de em prés ti mo nº
841/OC-BR, ce le bra do en tre o BNB e o BID;

– co mis são de car te i ra de câm bio:
0,5% so bre o va lor das car tas de cré di to
emi ti das ou co bran ças pa gas;

ín di ce de atu a li za ção: dó lar dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca;

pra zos: amor ti za ção do prin ci pal em 210 (du -
zen tas e dez) par ce las men sa is, ten do iní cio no mês
se guin te ao úl ti mo de sem bol so (ca rên cia até a li be ra -
ção do úl ti ma par ce la, com pa ga men to men sal de ju -
ros na ca rên cia);

ven ci men to: 31-12-2019

II – Voto do Re la tor

Essa mo da li da de de ope ra ção de cré di to está
su je i ta à ob ser vân cia e ao cum pri men to das con di -
ções e exi gên ci as es ti pu la das pela Re so lu ção nº 78,
de 1998, do Se na do Fe de ral, que dis ci pli na as ope ra -
ções de cré di to in ter no e ex ter no dos es ta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os.

Nes se sen ti do, ca bem os se guin tes es cla re ci -
men tos so bre o ple i to em exa me:

a) o Pa re cer do Ban co Cen tral do Bra sil  –
DEDIP-2001/006, de 11-6-2001, fa vo rá vel à ope ra -
ção de cré di to pre ten di da pelo Esta do do Ce a rá, res -
sal ta que o em prés ti mo en con tra-se ex pli ci ta men te
in se ri do no Pro gra ma de Ajus te Fis cal in te gran te do
Con tra to de Re fi nan ci a men to de Dí vi das, apro va do
pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos das Re so lu ções
nºs 129, de 1997, e 91, de 1998. Con clui, em con se -
qüên cia, que à ope ra ção de cré di to pre ten di da não se 
apli ca os li mi tes de en di vi da men to cons tan tes nos
arts. 5º, 6º e 7º da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na -
do Fe de ral.

b) esse en ten di men to do Ban co Cen tral do Bra -
sil foi aco lhi do e ado ta do pelo Se na do Fe de ral em ca -
sos aná lo gos, es pe ci fi ca men te na au to ri za ção de em -
prés ti mos para o Esta do de São Pa u lo e para o Esta -
do da Ba hia, con for me Re so lu ções nºs 59, 60 e 73, de 
1999, res pec ti va men te.

Como res sal ta do no re fe ri do pa re cer do Ban co
Cen tral do Bra sil, o “... Pro gra ma de Ajus te Fis cal in -
cor po ra ex plí ci ta e no me a da men te uma sé rie de fi -
nan ci a men tos já pro gra ma dos para pro je tos es pe cí fi -
cos, ou seja, a con du ção do ajus te fis cal do es ta do foi
mol da da de for ma a aco mo dar tais in ves ti men tos, fi -
nan ci a dos a par tir das fon tes in di ca das”.

Por ou tro lado, a pre sen te ope ra ção en con tra
am pa ro le gal na Lei Esta du al nº 12.418, de 6-4-95, e
o Go ver no do Esta do do Ce a rá in for ma que os re cur -
sos se rão des ti na dos à com ple men ta ção de exe cu ção
dos pro je tos de sa ne a men to bá si co das lo ca li da des
de Ca u ca ia, Cum bu co, Ica raí, Ta bu ba, Ipa ra na e Pa -
che co, que já es ta vam con tem pla dos nas ações da 1ª
Eta pa do PRODETUR/NE.

c) ade ma is, a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal,
me di an te ofí cio STN/COREM nº 1.140, de 2001,
ates ta que a ope ra ção de cré di to pre ten di da in se -
re-se no Pro gra ma de Ajus te Fis cal do es ta do e que
ele vem cum prin do sa tis fa to ri a men te as me tas e os
com pro mis sos as su mi dos. A STN cer ti fi ca, tam bém,
que a pre sen te ope ra ção não vi o la o Acor do de Re fi -
nan ci a men to fir ma do jun to ao Te sou ro Na ci o nal e que 
o Esta do do Ce a rá en con tra-se adim plen te jun to à
União, no que con cer ne a fi nan ci a men tos, re fi nan ci a -
men tos e ga ran ti as con ce di das (fls. 12, 18 e 31 do
pro ces so).

d) O Tri bu nal de Con tas do Esta do do Ce a rá
cer ti fi ca que o es ta do cum priu, em 2000, as exi gên -
ci as cons ti tu ci o na is quan to aos gas tos com a re mu -
ne ra ção dos de pu ta dos es ta du a is, com o en si no fun -
da men tal, bem como as exi gên ci as con ti das no
art. 3º da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe -



de ral. Qu an to aos li mi tes e con di ções es ta be le ci dos
na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, con si de ra dos es -
sen ci a is, o Tri bu nal con clu iu que o Esta do do Ce a rá
tam bém cum priu, no exer cí cio de 2000, as nor mas da 
Lei Com ple men tar nº 101, de 2000.

As de ma is con di ções e exi gên ci as es ti pu la das
pela Re so lu ção nº 78, de 1998, são aten di das pela
Esta do do Ce a rá, con for me evi den ci a do pe los do cu -
men tos que acom pa nham o ofí cio em ques tão, es pe -
ci al men te as Cer ti dões Ne ga ti vas jun to ao FGTS e
Tri bu tos Fe de ra is, bem como a Cer ti dão Po si ti va com
efe i tos de Ne ga ti va jun to ao INSS, con for me de ter mi -
na o art. 13 da ci ta da Re so lu ção nº 78/98, do Se na do
Fe de ral.

Em con clu são, o ple i to en ca mi nha do pela Esta -
do do Ce a rá en con tra-se de acor do com o que pre ce i -
tua a Cons ti tu i ção Fe de ral e a Re so lu ção nº 78, de
1998, do Se na do Fe de ral, de ven do ser con ce di da a
au to ri za ção para a con tra ta ção da ope ra ção de cré di -
to pre ten di da, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 36, DE 2001

Au to ri za o Esta do do Ce a rá a con -
tra tar ope ra ção de cré di to com o Ban co
do Nor des te do Bra sil S/A, com re cur sos
de re pas se do Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID, no va lor de
US$7,000,000.00 (sete mi lhões de dó la res 
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), equi va -
len tes a R$13.663.300,00 (tre ze mi lhões,
se is cen tos e ses sen ta e três mil e tre zen -
tos re a is), à taxa de câm bio de 18-1-2001 .

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do do Ce a rá au to ri za do a con tra -

tar ope ra ção de cré di to com o Ban co do Nor des te do
Bra sil S/A, com re cur sos de re pas se do Ban co Inte ra -
me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, no va lor de
US$7,000,000.00 (sete mi lhões de dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca), equi va len tes a
R$13.663.300,00 (tre ze mi lhões, se is cen tos e ses -
sen ta e três mil e tre zen tos re a is), à taxa de câm bio
de 18-1-2001.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to re fe ri da nes te ar ti go des ti nam-se ao
fi nan ci a men to da exe cu ção de pro je tos de sa ne a -
men to bá si co no Esta do do Ce a rá, no âm bi to do Pro -
gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te – 
PRODETUR/NE.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

cre dor: Ban co do Nor des te do Bra sil S/A, com
re cur sos de re pas se do BID;

va lor: US$7,000,000.00 (sete mi lhões de dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), equi va len tes a
R$13.663.300,00 (tre ze mi lhões, se is cen tos e ses -
sen ta e três mil e tre zen tos re a is), à taxa de câm bio
de 18-1-2001;

li be ra ção: exer cí ci os de 2001 e 2002;
ga ran tia: co tas do FPE e ga ran tia so li dá ria e in -

te gral do Te sou ro Na ci o nal;
taxa de ju ros: es ti ma da em 11% a.a., o que

eqüi va le a 0,8735% a.m., co bra dos so bre sal dos de -
ve do res diá ri os do fi nan ci a men to, cal cu la dos pelo
mé to do ham bur guês, to man do-se por base o nú me ro
exa to de dias do mês cor res pon den te e exi gi dos no
dia 10 (dez) de cada mês;

ou tros en car gos:
– co mis são de cré di to: a tí tu lo de res -

sar ci men to, ao BNB, da co mis são de cré di to 
paga ao BID;

– re cur sos para ins pe ção e su per vi -
são: até 1% do va lor do fi nan ci a men to;

– co mis são de re pas se: em con so nân -
cia com o con tra to de em prés ti mo nº
841/OC-BR, ce le bra do en tre o BNB e o BID;

– co mis são de car te i ra de câm bio:
0,5% so bre o va lor das car tas de cré di to
emi ti das ou co bran ças pa gas;

ín di ce de atu a li za ção: dó lar dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca;

pra zos: amor ti za ção do prin ci pal em 210 (du -
zen tas e dez) par ce las men sa is, ten do iní cio no mês
se guin te ao úl ti mo de sem bol so (ca rên cia até a li be ra -
ção do úl ti ma par ce la, com pa ga men to men sal de ju -
ros na ca rên cia);

ven ci men to: 31-12-2019
Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do

prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros 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 O pra zo má xi mo para o exer cí cio da pre -
sen te au to ri za ção é de 270 (du zen tos e se ten ta) dias,
con ta dos a par tir 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.

Sala das Co mis sões, 21 de agos to de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Jef fer son Pé res, Re -
la tor Ad Hoc – José Co e lho – José Edu ar do Du tra –
Jo nas Pi nhe i ro – Pa u lo Sou to – Bel lo Par ga – Pa u -
lo Har tung – Edu ar do Su plicy – José Alen car –
Fre i tas Neto – Ro ber to Sa tur ni no – José Agri pi no
– José Fo ga ça – Car los Be zer ra.



PARECER Nº 797, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio S nº 34, de 2001
(nº 2.007, de 7-8-2001, na ori gem) que en -
ca mi nha ao Se na do Fe de ral ma ni fes ta -
ção do Ban co Cen tral do Bra sil acer ca da 
so li ci ta ção do Esta do de Per nam bu co
para con tra tar ope ra ção de cré di to com o 
Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., com
re cur sos de re pas se do Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to – BID, no va -
lor de US$5,123,213.28 (cin co mi lhões,
cen to e vin te e três mil, du zen tos e tre ze
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
e vin te e oito cen ta vos), equi va len tes a
R$12.090.783,34 (doze mi lhões, no ven ta
mil, se te cen tos e oi ten ta e três re a is e
trin ta e qua tro cen ta vos) à taxa de câm -
bio de 31 de maio de 2001, cu jos re cur -
sos se rão des ti na dos ao Pro je to de De -
sen vol vi men to do Tu ris mo do Nor des te –
PRODETUR/NE.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra -
sil, nos ter mos do dis pos to na Re so lu ção nº 78, de
1-7-98, do Se na do Fe de ral, en ca mi nhou ao Se na do
Fe de ral ma ni fes ta ção do Ban co Cen tral do Bra sil
acer ca da so li ci ta ção do Esta do de Per nam bu co para
con tra tar ope ra ção de cré di to com o Ban co do Nor -
des te do Bra sil S.A., com re cur sos de re pas se do
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, no
va lor de US$5,123,213.28 (cin co mi lhões, cen to e vin -
te e três mil, du zen tos e tre ze dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca e vin te e oito cen ta vos), equi va -
len tes a R$12.090.783,34 (doze mi lhões, no ven ta mil, 
se te cen tos e oi ten ta e três re a is e trin ta e qua tro cen -
ta vos) à taxa de câm bio de 31 de maio de 2001.

A ope ra ção de cré di to em ques tão apre sen ta as
se guin tes ca rac te rís ti cas:

a) va lor pre ten di do: US$5,123,213.28 (cin co mi -
lhões, cen to e vin te e três mil, du zen tos e tre ze dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e vin te e oito cen -
ta vos), equi va len tes a R$12.090.783,34 (doze mi -
lhões, no ven ta mil, se te cen tos e oi ten ta e três re a is e
trin ta e qua tro cen ta vos) à taxa de câm bio de 31 de
maio de 2001;

b) taxa de ju ros: es ti ma da em 11% a.a., o que
equi va le a 0,8735% a.m., co bra dos so bre sal dos de -

ve do res diá ri os do fi nan ci a men to, cal cu la dos pelo
mé to do ham bur guês, to man do-se por base o nú me ro
exa to de dias do mês cor res pon den te e exi gi dos no
dia 10 (dez) de cada mês;

c) ou tros en car gos: Co mis são de Cré di to – a tí -
tu lo de res sar ci men to, ao BNB, da co mis são de cré di -
to paga ao BID; Re cur sos para Inspe ção e Su per vi -
são – até 1% do va lor do fi nan ci a men to; Co mis são de
Re pas se – em con so nân cia com o con tra to de em -
prés ti mo nº 841/OC-BR, ce le bra do en tre o BNC e o
BID; e Co mis são de Car te i ra de Câm bio – 0,5% so bre 
o va lor das car tas de cré di to emi ti das ou co bran ças
pa gas;

d) ín di ce de atu a li za ção: dó lar dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca;

e) ga ran tia: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e co -
tas do FPE;

f) pra zos: amor ti za ção do prin ci pal em 201 (du -
zen tas e uma) par ce las men sa is, ten do iní cio no mês
se guin te ao úl ti mo de sem bol so (ca rên cia até a li be ra -
ção da úl ti ma par ce la, com pa ga men to men sal de ju -
ros na ca rên cia);

g) ven ci men to: no vem bro de 2019;
h) fi na li da de: exe cu ção de pro je tos de in fra-es -

tru tu ra em abas te ci men to d’água e es go ta men to sa -
ni tá rio no mu ni cí pio de Si ri nha ém (PE), no âm bi to do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor -
des te – PRODETUR/NE;

i) li be ra ção: exer cí ci os de 2001 a 2003.
É o Re la tó rio.

II – Aná li se

Essa mo da li da de de ope ra ção de cré di to está
su je i ta à ob ser vân cia e ao cum pri men to das con di -
ções e exi gên ci as es ti pu la das pela Re so lu ção nº 78,
de 1998, do Se na do Fe de ral, que dis ci pli na as ope ra -
ções de cré di to in ter no e ex ter no dos es ta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os, às qua is ca bem os se -
guin tes es cla re ci men tos:

a) o Pa re cer do Ban co Cen tral do Bra -
sil-DEDIP-2001/007, de 18-6-2001, res sal ta que a
ope ra ção de cré di to pre ten di da pelo Esta do de Per -
nam bu co acha-se ex pli ci ta men te in se ri da no Pro gra -
ma de Ajus te Fis cal, que é par te in te gran te do con tra -
to de re fi nan ci a men to de dí vi das do Esta do de Per -
nam bu co, au to ri za do pela Re so lu ção nº 66, de
1-7-1998, do Se na do Fe de ral. Con clui, em con se -
qüên cia, que à ope ra ção de cré di to pre ten di da não se 
apli cam os li mi tes de en di vi da men to cons tan tes nos
arts. 5º, 6º e 7º da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na -
do Fe de ral.



b) a des pe i to des se en ten di men to do Ban co
Cen tral do Bra sil, e da ado ção de in ter pre ta ção equi -
va len te pelo Se na do Fe de ral em oca siões e si tu a ções 
se me lhan tes (em prés ti mos para o Esta do de São Pa -
u lo e para o Esta do da Ba hia – Re so lu ções nºs 59, 60
e 73, de 1999, res pec ti va men te), o Ofí cio
STN/COREN nº 1.598, de 12-4-2001, da Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal – STN, men ci o na do no pa re cer
do Ban co Cen tral, in for ma que o Esta do de Per nam -
bu co cum pre sa tis fa to ri a men te as me tas e acor dos
fir ma dos sob a égi de do ci ta do Pro gra ma de Ajus te
Fis cal.

c) a pró pria Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal
emi tiu Cer ti dão de que a ope ra ção de cré di to a ser
con tra ta da não re pre sen ta vi o la ção a acor do de re fi -
nan ci a men to fir ma do com o Te sou ro Na ci o nal, bem
como de que o con tri bu in te en con tra-se adim plen te
jun to à União no que con cer ne a fi nan ci a men tos, re fi -
nan ci a men tos e ga ran ti as con ce di das.

Mais ain da, como res sal ta do no re fe ri do pa re cer 
do Ban co Cen tral do Bra sil, “aque le mes mo Pro gra ma 
de Ajus te Fis cal in cor po ra ex plí ci ta e no me a da men te
uma sé rie de fi nan ci a men tos já pro gra ma dos para
pro je tos es pe cí fi cos, ou seja, a con du ção do ajus te
fis cal do es ta do foi mol da da de for ma a aco mo dar
tais in ves ti men tos, fi nan ci a dos a par tir das fon tes in -
di ca das”.

A Cer ti dão do Tri bu nal de Con tas do Esta do, a
que se re fe re o in ci so VIII do art. 13 da men ci o na da
Re so lu ção nº 78, de 1998, e tra ta do cum pri men to
pelo ente pú bli co dos li mi tes má xi mos de gas tos com
pes so al, dos li mi tes mí ni mos com ma nu ten ção e de -
sen vol vi men to do en si no e dos li mi tes má xi mos dos
gas tos com a re mu ne ra ção dos mem bros do Po der Le -
gis la ti vo, apre sen ta al guns se nãos e res sal vas: I) re -
fe re-se ao exer cí cio de 1999 em vez de ao exer cí cio
de 2000, tor nan do-se ne ces sá ria, por isso, a apre -
sen ta ção do de mons tra ti vo da exe cu ção or ça men tá -
ria do exer cí cio an te ri or ao ple i to, ou seja, de 2000;
II) res sal ta que a in for ma ção re la ti va à re mu ne ra ção
dos mem bros do Po der Le gis la ti vo ba se ia-se em de -
cla ra ção pres ta da pelo pró prio Le gis la ti vo, e não em
ve ri fi ca ção do Tri bu nal. Entre tan to, o de mons tra ti vo
da exe cu ção or ça men tá ria do exer cí cio de 2000, do
Go ver no do Esta do, ates ta o cum pri men to de todo o
in ci so VIII do art. 13. O Ban co Cen tral en ten de que,
em bo ra esta exi gên cia não es te ja es tri ta men te aten -
di da, isto não deve cons ti tu ir óbi ce à apro va ção do
ple i to por se tra tar de re qui si to não-es sen ci al.

A Cer ti dão do Tri bu nal de Con tas do Esta do
ates tan do o cum pri men to do dis pos to na Lei Com -
ple men tar nº 101, de 2000, con for me de ter mi na o in -

ci so XI do art. 1º da Re so lu ção nº 62, de 13 de ou tu bro 
de 2000, o Se na do Fe de ral foi apre sen ta da re gis tran -
do a pu bli ca ção, pelo Esta do, dos de mons tra ti vos pre -
vis tos na que la lei e ates tan do o cum pri men to das
suas dis po si ções, ex clu si va men te no to can te às pe -
ças ana li sa das. Uma vez que a Re so lu ção nº 62, de
2000, re quer de cla ra ção com abran gên cia uni ver sal,
te mos aqui um re qui si to não ple na men te atin gi do.
Entre tan to, como o Se na do Fe de ral não ex pli ci tou se
a re fe ri da cer ti dão é re qui si to mí ni mo, o Ban co Cen -
tral en ten deu que a in su fi ciên cia do do cu men to apre -
sen ta do não é ca u sa para o in de fe ri men to do pe di do.

As de ma is con di ções e exi gên ci as es ti pu la das
pela Re so lu ção nº 78, de 1998, são aten di das pela
Esta do de Per nam bu co, con for me evi den ci a do pe los
do cu men tos que acom pa nham o ofí cio em ques tão.

III – Voto

O ple i to en ca mi nha do pelo Esta do de Per nam -
bu co en con tra-se de acor do com o que pre ce i tua a
Cons ti tu i ção Fe de ral e a Re so lu ção nº, 78, de 1998,
do Se na do Fe de ral, de ven do ser con ce di da a au to ri -
za ção para a con tra ta ção da ope ra ção de cré di to pre -
ten di da nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 37 , DE 2001

Au to ri za o Go ver no do Esta do de
Per nam bu co a con tra tar ope ra ção de cré -
di to ex ter no com o  Ban co do Nor des te
do Bra sil S.A., com re cur sos de re pas se
do 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$5,123,213.28 (cin co mi lhões, cen to e
vin te e três mil, du zen tos e tre ze dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e vin te e 
oito cen ta vos).

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É o Esta do de Per nam bu co au to ri za do a
con tra tar ope ra ção de cré di to com o Ban co do Nor -
des te do Bra sil S/A, com re cur sos de re pas se do Ban -
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, no va -
lor de US$5,123,213.28 (cin co mi lhões, cen to e vin te
e três mil, du zen tos e tre ze dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca e vin te e oito cen ta vos), equi va len tes
a R$2.090.783,34 (doze mi lhões, no ven ta mil, se te -
cen tos e oi ten ta e três re a is e trin ta e qua tro cen ta vos) 
à taxa de câm bio de 31 de maio de 2001.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to re fe ri da nes te ar ti go des ti nam-se ao



Pro je to de De sen vol vi men to do Tu ris mo do Nor des te
– PRODETUR/NE.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

a) va lor pre ten di do: US$5,123,213.28 (cin co mi -
lhões, cen to e vin te e três mil, du zen tos e tre ze dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e vin te e oito cen -
ta vos), equi va len tes a R$12.090.783,34 (doze mi -
lhões, no ven ta mil, se te cen tos e oi ten ta e três re a is e
trin ta e qua tro cen ta vos) à taxa de câm bio de 31 de
maio de 2001;

b) taxa de ju ros: es ti ma da em 11% a.a., o que
equi va le a 0,8735% a.m., co bra dos so bre sal dos de -
ve do res diá ri os do fi nan ci a men to, cal cu la dos pelo
mé to do ham bur guês, to man do-se por base o nú me ro
exa to de dias do mês cor res pon den te e exi gi dos no
dia 10 (dez) de cada mês.

c) ou tros en car gos: Co mis são de Cré di to – a tí -
tu lo de res sar ci men to, ao BNB, da co mis são de cré di -
to paga ao BID; Re cur sos para Inspe ção e Su per vi -
são – até 1% do va lor do fi nan ci a men to; Co mis são de
Re pas se – em con so nân cia com o con tra to de em -
prés ti mo nº 841/OC-BR, ce le bra do en tre o BNC e o
BID; e Co mis são de Car te i ra de Câm bio – 0,5% so bre 
o va lor das car tas de cré di to emi ti das ou co bran ças
pa gas;

d) ín di ce de atu a li za ção: dó lar dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca;

e) ga ran tia: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e co -
tas do FPE;

f) pra zos: amor ti za ção do prin ci pal em 201 (du -
zen tas e uma) par ce las men sa is, ten do iní cio no mês
se guin te ao úl ti mo de sem bol so (ca rên cia até a li be ra -
ção da úl ti ma par ce la, com pa ga men to men sal de ju -
ros na ca rên cia);

g) ven ci men to: no vem bro de 2019;
h) fi na li da de: exe cu ção de pro je tos de in fra-es -

tru tu ra em abas te ci men to d’água e es go ta men to sa -
ni tá rio no mu ni cí pio de Si ri nha ém (PE), no âm bi to do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor -
des te – PRODETUR/NE

i) li be ra ção: exer cí ci os de 2001 a 2003.
Art. 3º O pra zo má xi mo para o exer cí cio da pre -

sen te au to ri za ção é de 270 (du zen tos e se ten ta) dias,
con ta dos a par tir 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.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor
– Ro ber to Sa tur ni no – Wel ling ton Ro ber to – José
Edu ar do Du tra – Fre i tas Neto – José Agri pi no –

La u ro Cam pos (ven ci do) – José Co e lho – Pa u lo
Sou to – Ge ral do Melo – José Alen car – Bel lo Par -
ga – Car los Be zer ra  – José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os
Pro je tos de Re so lu ção nºs 34, 35, 36 e 37, de 2001, 
re sul tan tes dos pa re ce res que aca bam de ser li dos,
fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is para 
o re ce bi men to de emen das, nos ter mos re gi men ta is.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci tei a pa la vra, para
que, no mo men to opor tu no, de po is que os Co le gas
apre sen ta rem seus re que ri men tos, eu pos sa fa zer
uma rá pi da co mu ni ca ção de li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra V. Exª.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, ba se a do no art. 14 do
Re gi men to Inter no, eu gos ta ria de me ins cre ver para
fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor -
tu no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de me ins -
cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.



O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, na ver da de, a or dem era a
se guin te: em pri me i ro lu gar, o Se na dor Ca sil do Mal -
da ner; em se gun do lu gar, o Se na dor Pa u lo Har tung;
em ter ce i ro lu gar, eu. No en tan to, se as co mu ni ca -
ções ina diá ve is fo rem mais ur gen tes que a mi nha,
cedo a mi nha vez para o Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Ro ber to Re quião, o Se na dor Pa u lo
Har tung fa la rá como Lí der. Por tan to, a or dem é a se -
guin te: Se na dor Ro ber to Re quião, em pri me i ro lu gar;
Se na dor Ca sil do Mal da ner, em se gun do; e Se na dor
Ge ral do Cân di do, em ter ce i ro. Ha ven do pos si bi li da de, 
o Se na dor Osmar Dias tam bém fa la rá.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Te -
nho cer te za de que ha ve rá essa pos si bi li da de, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Va mos ou vir o Se na dor Pa u lo Har tung, que vai
fa lar como Lí der do PPS, por cin co mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, vol to a esta tri bu na para fa lar
so bre a cor re ção da ta be la de Impos to de Ren da da
pes soa fí si ca.

Não cus ta re lem brar que, na ver da de, per cor re -
mos todo o ano pas sa do nes sa luta. No fi nal do ano,
com um es for ço imen so, par ti cu lar men te por par te
das Ban ca das de Opo si ção nes ta Casa, mas tam bém 
com o apo io de Par la men ta res da base do Go ver no,
con se gui mos apro var a cor re ção da re fe ri da ta be la,
tan to no que tan ge ao ní vel de isen ção, quan to em re -
la ção aos des con tos pos sí ve is por gas tos, por exem -
plo, na edu ca ção das fa mí li as, o que tec ni ca men te é
cha ma do de de du ções.

Esse pro je to, Sr. Pre si den te, foi en vi a do à Câ -
ma ra dos De pu ta dos e pas sou o pri me i ro se mes tre
na Co mis são de Fi nan ças. Foi de sig na do Re la tor o
De pu ta do Pe dro No va is, do PMDB. Seis me ses já se
pas sa ram, e, na se ma na pas sa da, o De pu ta do Pe dro
No va is re nun ci ou à con di ção de Re la tor des se pro je -
to, de po is de apre sen tar um subs ti tu ti vo que, na ver -

da de, re ce beu crí ti cas de to dos os se to res da so ci e -
da de. No mo men to, foi de sig na do novo Re la tor, o ex -
pe ri en te De pu ta do Mus sa De mes, que tem gran de
tra di ção, his tó ria e pas sa gem em es tu dos nes sa área
tri bu tá ria.

Por isso, ra pi da men te, que ro re no var as mi nhas
es pe ran ças. São seis anos sem cor re ção da ta be la de 
Impos to de Ren da da pes soa fí si ca. Nes se pe río do,
aque le tra ba lha dor que não pa ga va im pos to, mas que 
teve au men to no mi nal do sa lá rio, pas sou a pagá-lo.
Não teve au men to real, mas teve a obri ga ção de pa -
gar Impos to de Ren da. O nome dis so não é ar re ca da -
ção de im pos tos, mas sim con fis co. Essa é uma ação
con fis ca tó ria. Alguns tra ba lha do res que pa ga vam na
fa i xa de 15% fo ram le va dos à fa i xa de 27,5%, sem ne -
nhum ga nho real.

É isso o que que re mos cor ri gir, Sr. Pre si den te.
Se o per cen tu al fi xa do pelo meu pro je to e apro va do
pelo Se na do é mu i to alto, va mos dis cu ti-lo. No fun do,
a Opo si ção es ta va dis pos ta a ace i tar a ne go ci a ção
aqui, no Se na do, mas isso não foi pos sí vel, por que o
Go ver no jul gou na obs tru ção do pro je to. Ape nas no fi -
nal do ano, con se gui mos apro vá-lo de for ma ter mi na -
ti va na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Por isso, fica aqui a mi nha pa la vra de es pe ran -
ça. Acre di to que não cabe à Câ ma ra dos De pu ta dos
sim ples men te des fi gu rar um pro je to des se tipo, como
se ten tou fa zer na se ma na que pas sou. Não cabe jul -
gar uma car ga tri bu tá ria ma i or em cima dos se to res
mé di os da po pu la ção, por que a ca pa ci da de con tri bu -
ti va da clas se mé dia já se exa u riu no nos so País. Não
pre ci sa mos fa lar mais dis so.

O que se fez nes te País, nos úl ti mos anos, foi le -
var uma car ga tri bu tá ria de 24% para 32%, con cen tra -
da em dois seg men tos: nos se to res mé di os da po pu -
la ção e na pro du ção na ci o nal, no pro du to na ci o nal,
que foi gra va do, de for ma im pi e do sa, ti ran do a com -
pe ti ti vi da de dos nos sos pro du tos vis-à-vis com os
ou tros que são pro du zi dos nos pa í ses par ce i ros co -
mer ci a is.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Pa u lo Har tung, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – La men ta vel men te, Se na dor Ca sil do Mal da ner,
não po de re mos ou vir o pro nun ci a men to de V. Exª.
Isso não é pos sí vel re gi men tal men te nes te mo men to.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, ape nas gos ta ria de fa zer mi nhas as pa la vras
do Se na dor Pa u lo Har tung. Co mun go do pro nun ci a -
men to de S. Exª.



O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Qu e ro fa zer um ape lo ao De pu ta do Mus sa De -
mes – De pu ta do que res pe i to, que o País res pe i ta;
De pu ta do do PFL, que re pre sen ta o Pi a uí no Par la -
men to do nos so País –, no sen ti do de que dê um tra -
ta men to es pe ci al a essa ma té ria, de que dê ce le ri da -
de à sua tra mi ta ção.

É evi den te que não que re mos que o pro je to saia 
da Câ ma ra dos De pu ta dos do mes mo je i to que foi
apro va do no Se na do. Algu ma ne go ci a ção deve ser fe -
i ta. Isso faz todo o sen ti do. Mas não deve ser fe i ta uma 
ne go ci a ção que des fi gu re, que trans for me o sen ti do
do pro je to, que é o sen ti do de fa zer jus ti ça fis cal e, de
cer ta for ma, co i bir esse abu so pra ti ca do pela Re ce i ta
Fe de ral no nos so País. Isso não é ar re ca da ção, mas
um ato con fis ca tó rio, e es ta mos que ren do re sol ver o
pro ble ma com esse pro je to que tra mi tou no Se na do e
que, ago ra, tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Esse é o ape lo que eu que ria fa zer em meu
nome, em nome da Ban ca da do PPS e, te nho cer te -
za, em nome da Opo si ção no Se na do e de mu i tos ou -
tros Par la men ta res da base do Go ver no que têm as -
sen to nes ta Casa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Althoff,
por per mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. 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 do co nhe ci -
men to des ta Casa que eu e mais doze Srs. Se na do -
res es ta mos re a li zan do um tra ba lho her cú leo e dig no
para que seja dado um me lhor en ca mi nha men to ao
fu te bol bra si le i ro. So mos ca pi ta ne a dos pelo Pre si -
den te e men tor in te lec tu al da CPI do Fu te bol, Se na -
dor Álva ro Dias, e cabe exa ta men te a mim ser o Re -
la tor.

Pela pri me i ra vez, Sr. Pre si den te, uso a tri bu na
des ta Casa para fa lar a res pe i to da CPI do Fu te bol,
as sun to que pro cu ra rei tra tar em pro nun ci a men tos
se ri a dos.

To dos os Se na do res que com põem a cha ma da
CPI do Fu te bol te mos a ple na con vic ção de que o mo -
men to mais dig no e mais im por tan te que a nos sa Co -
mis são po de rá exer ci tar será, sem dú vi da, o das al te -
ra ções le gis la ti vas ne ces sá ri as para dar mos um se -
gui men to novo à his tó ria do fu te bol bra si le i ro.

Na ver da de, como ocor re em toda ati vi da de co -
le ti va, as mo da li da des des por ti vas es tão sub me ti das
a leis, có di gos e re gu la men tos que nor ma ti zam sua

prá ti ca em âm bi to na ci o nal ou in ter na ci o nal. Ao con -
jun to de téc ni cas, re gras e ins tru men tos ju rí di cos sis -
te ma ti za dos que te nham por fim dis ci pli nar o com por -
ta men to das vá ri as prá ti cas des por ti vas de no mi na-se 
Di re i to Des por ti vo.

O cam po de atu a ção do pro fis si o nal de di ca do a
esse ramo do Di re i to é bas tan te am plo. O in te res sa do
terá de de mons trar pro fi ciên cia em mais de uma es -
pe ci a li da de, já que a le gis la ção des por ti va en glo ba
as pec tos de Di re i to do Tra ba lho, Pre vi den ciá rio, Tri bu -
tá rio, Pe nal e, mais re cen te men te, tam bém, de Di re i to 
Co mer ci al e So ci e tá rio. Prin ci pal men te com re la ção
ao fu te bol, o pro fis si o nal do Di re i to de ve rá sa ber in ter -
pre tar as no vas re la ções que ra pi da men te se es ta be -
le cem en tre os ato res en vol vi dos em con tra tos de
par ce ri as, de co-ges tão, con tra tos de ex plo ra ção de
mar cas e pa tro cí nio, di re i tos de ima gem, di re i tos de
trans mis são de com pe ti ções, e as sim por di an te.

Na ver da de, ta ma nha exi gên cia dos es pe ci a lis -
tas ape nas re fle te o atu al es tá gio do des por to como
um todo e do fu te bol em par ti cu lar. Des co ber to pelo
mer ca do, o des por to mo vi men ta, anu al men te, bi lhões 
de dó la res em todo o mun do, com pos si bi li da des ili mi -
ta das sob o pon to de vis ta eco nô mi co e da aber tu ra
de no vas ati vi da des pro fis si o na is a ele re la ci o na das.
O des por to se pro fis si o na li za, de man dan do, para seu 
ple no de sem pe nho e sa tis fa ção das exi gên ci as da in -
dús tria, o con cur so de es pe ci a lis tas em áre as como
pro pa gan da e mar ke ting, co mu ni ca ção, fi si o te ra pia,
pre pa ra ção fí si ca, agen ci a men to des por ti vo, en tre
ou tras.

No en tan to, esse en ten di men to do des por to
como pro du to é bas tan te re cen te. A aná li se his tó ri ca
da le gis la ção des por ti va bra si le i ra nos per mi te a iden -
ti fi ca ção de três fa ses bem de fi ni das que re fle tem a
pró pria evo lu ção po lí ti co-eco nô mi ca do País.

Sob for te ins pi ra ção da le gis la ção ita li a na fas -
cis ta de Mus so li ni, ape nas em 14 de abril de 1941 o
Esta do Novo de Var gas edi ta o De cre to-Lei nº 3.199,
pri me i ra nor ma re gu la men ta do ra do des por to no Bra -
sil. Até en tão pra ti ca da de for ma ama do rís ti ca, do la -
zer pelo la zer, sem qual quer pre o cu pa ção de or dem
ju rí di ca, a ati vi da de des por ti va pas sa a ser re gi da por
pre ce i tos de na tu re za pa ter na lis ta, tão ca rac te rís ti cos 
do re gi me da épo ca. Por meio do en tão cri a do Con se -
lho Na ci o nal de Des por tos, o Esta do ini cia sua tu te la
so bre o co ti di a no das as so ci a ções e en ti da des des -
por ti vas, da mes ma ma ne i ra que a exer cia, à épo ca,
so bre ou tras ati vi da des eco nô mi cas e so ci a is de ca -
rá ter co le ti vo.

Com efe i to, no fi nal da dé ca da de 30, não só no
Bra sil, mas em todo o mun do, o des por to pas sa a ser -



vir como ele men to sim bó li co de afir ma ção de na ci o -
na li da de, de uma raça, de um sis te ma po lí ti co. O es pí -
ri to olím pi co cede lu gar à luta pela vi tó ria, si nô ni mo
de po der e de su pe ri o ri da de. No Bra sil, pode-se es ta -
be le cer cla ra re la ção en tre o tri un fa lis mo do pe río do
JK e a con quis ta da pri me i ra Copa do Mun do de fu te -
bol, em 1958. Já na dé ca da de 70, as sis ti mos à Se le -
ção Bra si le i ra de Fu te bol, tri cam peã, ser vir de sím bo -
lo de exal ta ção do sen ti men to na ci o na lis ta do re gi me
mi li tar.

O des por to bra si le i ro per ma ne ce ria or ga ni za -
do sob tais ba ses até 1975, quan do da edi ção da Lei
nº 6.251, que, con quan to in tro du zis se al guns avan -
ços na or ga ni za ção des por ti va, ain da man ti nha for te
viés in ter ven ci o nis ta. No ano se guin te, a Lei nº 6.354
tra ria ao mun do do fu te bol a po lê mi ca fi gu ra do ”pas -
se“, im por tân cia de vi da por um em pre ga dor a ou tro
pela ces são do atle ta pro fis si o nal, evi den ci an do, uma
vez mais, o ca rá ter au to ri tá rio e con tro la dor da le gis -
la ção en tão vi gen te.

Com o fim do ci clo mi li tar, a he ge mô ni ca pre sen -
ça es ta tal em to das as ati vi da des da vida na ci o nal
pas sa a ser re la ti vi za da, e a so ci e da de ci vil bra si le i ra
ini cia seu lon go pro ces so em bus ca da ma i o ri da de.

Esse re no va do pa pel do Esta do, li mi ta do a ser
su per vi sor do pa tri mô nio co le ti vo, ma te ri a li za-se na
Cons ti tu i ção de 1988, de ten dên cia des cen tra li za do -
ra e pri va ti zan te.

No pla no des por ti vo, a Car ta Mag na de 1988
con fi gu ra o pri me i ro re fe ren ci al de uma nova abor da -
gem em re la ção ao des por to.

Não há dú vi das, quan to ao atu al tex to cons ti tu -
ci o nal, so bre a op ção fe i ta pelo País com re la ção ao
tra ta men to a ser dado ao des por to e ao ca mi nho a ser 
por ele tri lha do a par tir de en tão. Os prin cí pi os con sa -
gra dos re ve la vam a gra du al re ti ra da do Esta do das
ati vi da des des por ti vas de alto ren di men to, a se rem
apo i a das ape nas em ca sos es pe cí fi cos como as
Olim pía das, por exem plo, e a en tre ga de sua or ga ni -
za ção à ini ci a ti va de pes so as fí si cas e ju rí di cas.

Uma nova vi são do fe nô me no des por ti vo que
iria ins pi rar, já na dé ca da de 90, uma pro fun da re es -
tru tu ra ção do sis te ma des por ti vo bra si le i ro, ini ci a da
com a Lei nº 8.672, a cha ma da Lei Zico, e com ple -
men ta da pela Lei nº 9.615, a Lei Pelé, com as al te ra -
ções in tro du zi das pela Lei nº 9.981, de 2000. 

O des por to de i xou de ser to ma do como ati vi da -
de com mera co no ta ção clu bís ti ca ou de afir ma ção
na ci o nal e se trans for ma em ne gó cio al ta men te ren tá -
vel, en tran do no que po de ría mos cha mar de sua fase
mer ca do ló gi ca.

Evi den te men te, o ar ca bou ço ju rí di co que rege o
se tor teve que se ade quar às con ve niên ci as do mer -
ca do. Por isso mes mo, a le gis la ção bra si le i ra, mais
es pe ci fi ca men te a Lei Pelé, in tro du ziu pre ce i tos afi na -
dos com essa nova fase do des por to, eli mi nan do o ex -
ces so de amar ras bu ro crá ti cas que to lhi am o li vre ge -
ren ci a men to das en ti da des des por ti vas e de li ne an do
uma or ga ni za ção mais fle xí vel de suas ati vi da des.

Den tro des se es pí ri to, per mi tiu-se a for ma ção
de li gas na ci o na is e re gi o na is, com per so na li da de ju -
rí di ca pró pria, sen do ve da da qual quer in ter ven ção
das en ti da des de ad mi nis tra ção do des por to em suas
ati vi da des; de ter mi nou-se a ex tin ção do vín cu lo des -
por ti vo co nhe ci do como ”pas se“, ao fi nal do con tra to
de tra ba lho do atle ta pro fis si o nal, a vi go rar três anos a 
par tir de edi ção da lei, bem como se es ta be le ceu a
exi gên cia de que as en ti da des de prá ti ca des por ti va
cons ti tu ís sem so ci e da des co mer ci a is para a ad mi nis -
tra ção de suas ati vi da des.

No en tan to, Srªs e Srs. Se na do res, mu i tos dos
dis po si ti vos apro va dos vêm so fren do pe rió di cas ten -
ta ti vas de al te ra ção, ao sa bor, em de ter mi na dos mo -
men tos, de in te res ses de ca rá ter ime di a to. A Me di da
Pro vi só ria nº 2011-8, de 26 de maio de 2000, por
exem plo, nos ter mos do pro je to de con ver são apro -
va do pelo Con gres so Na ci o nal, de que re sul tou a Lei 
nº 9.981, de 2000, tor nou fa cul ta ti va a exi gên cia de os 
clu bes se trans for ma rem em em pre sa, cri ou a cláu su -
la pe nal para ca sos de des cum pri men to ou rom pi -
men to uni la te ral do con tra to de tra ba lho, es ta be le ceu, 
em cin co anos, o pra zo má xi mo para o con tra to de tra -
ba lho do atle ta pro fis si o nal, por exem plo.

Por sua vez, a Me di da Pro vi só ria nº 2.141/2001,
ain da em tra mi ta ção no Le gis la ti vo, es ta be le ce for -
mas de com pen sa ção fi nan ce i ra aos clu bes de fu te -
bol in con for ma dos com o fim do ins ti tu to do pas se,
am plia de dois para cin co anos o pra zo má xi mo do
pri me i ro con tra to do atle ta de fu te bol e dá nova re da -
ção ao dis po si ti vo que li mi ta va em 49% a par ti ci pa ção 
aci o ná ria de in ves ti do res em clu bes des por ti vos.

Ao ver-se o gran de nú me ro de me di das pro vi só -
ri as edi ta das que tra tam do as sun to em ques tão, fica
cla ro que a le gis la ção em vi gor não pos sui la ti tu de e
abran gên cia su fi ci en tes, Sr. Pre si den te, para pa ci fi car 
as dis cus sões so bre a ma té ria, mas lhe é atri bu í da
enor me im por tân cia pelo Po der Exe cu ti vo, como deve 
sê-lo.

A fra gi li da de da le gis la ção vi gen te, a fal ta de
me ca nis mos efi ca zes que ini bam a ocor rên cia de ilí ci -
tos de na tu re za fis cal, tri bu tá ria, e até mes mo pe nal,
por pes so as fí si cas e ju rí di cas li ga das ao des por to, já
fo ram iden ti fi ca das pelo Par la men to bra si le i ro.



A Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que in -
ves ti ga fa tos re la ci o na dos ao fu te bol, atu al men te
sen do re a li za da no Se na do Fe de ral, pre si di da pelo
no bre Se na dor Álva ro Dias, vem tra zen do à tona di -
ver sas ir re gu la ri da des que en vol vem di ri gen tes, atle -
tas e em pre sá ri os, e que pre ci sam ser ur gen te men te
es tan ca das.

La men ta vel men te, as es ta tís ti cas mos tram que, 
na úl ti ma dé ca da, o nú me ro de pes so as que não se
in te res sam pelo fu te bol cres ceu de cer ca de 10%
para 30% da po pu la ção. Isso sig ni fi ca di zer que: se,
há dez anos, tí nha mos 90% da nos sa po pu la ção en -
vol vi da com os in te res ses do fu te bol, hoje – pas mem,
Srªs e Srs. Se na do res –, te mos so men te 70% da po -
pu la ção bra si le i ra. Ora, isso não pa re ce ser co in ci -
dên cia, mas sim re sul ta do de um mo de lo de ges tão
es go ta do, que pri vi le gia o ”fal so“ ama do ris mo, os in -
te res ses par ti cu la res de di ri gen tes e o des vio de re -
cur sos dos clu bes de fu te bol. A con se qüên cia des se
ce ná rio é o em po bre ci men to do nos so fu te bol, o es -
va zi a men to dos es tá di os, a fuga de ca pi tal para ou -
tro tipo de in ves ti men to, uma de sor ga ni za ção inad -
mis sí vel.

A con cep ção de uma es tru tu ra ju rí di ca com pe -
ten te, com re gras cla ras e efi ci en tes, cons ti tui, por
isso mes mo, a ta re fa mais im por tan te da CPI do Fu te -
bol, de que so mos Re la tor. Sem re gras, sem nor ma ti -
za ção, o des por to não pode exis tir. Como se sabe, as
re la ções so ci a is se de sen vol vem e são re gu la das por
nor mas con ce bi das e se di men ta das ao lon go da evo -
lu ção hu ma na. E o Di re i to deve re fle tir exa ta men te a
va ri e da de des sas re la ções, mol dan do-se aos re cla -
mos da so ci e da de que se dis põe a in ter pre tar.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria ape nas
de sa li en tar que es pe ra mos – o Se na dor Álva ro Dias,
Pre si den te da nos sa Co mis são, e este Re la tor, agre -
ga do aos ou tros onze Se na do res que com põem a
nos sa CPI – que o Con gres so Na ci o nal te nha a cons -
ciên cia da im por tân cia dos pro je tos que se rão apre -
sen ta dos pela nos sa Co mis são, e que se dê opor tu ni -
da de, e, se ne ces sá rio, a de vi da ur gên cia na sua tra -
mi ta ção e vo ta ção, pois o que está em jogo – per do -
em-me o tro ca di lho –, afo ra o as pec to co mer ci al e tra -
ba lhis ta, é um dos prin ci pa is sím bo los na ci o na is, mo -
ti vo de inú me ras gló ri as e de alen to ao co ra ção do
bra si le i ro. 

Estou fa lan do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, do fu te bol bra si le i ro!

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Con -
ce do, com mu i ta sa tis fa ção, um apar te a V. Exª.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – Se na -
dor Ge ral do Althoff, uma ques tão de jus ti ça e re co -
nhe ci men to. V. Exª tem-se de di ca do, com com pe tên -
cia e de no do, ao tra ba lho de Re la tor des sa CPI, e isso 
jus ti fi ca a nos sa es pe ran ça de que re al men te te re -
mos um re la tó rio fi nal com pe ten te, di ag nos ti can do a
re a li da de do fu te bol bra si le i ro, para que o Mi nis té rio
Pú bli co pos sa ini ci ar os pro ce di men tos e res pon sa bi -
li zar ci vil e cri mi nal men te os res pon sá ve is por de li tos
pra ti ca dos no mun do do fu te bol. E, aci ma de tudo,
como quer V. Exª me di an te esse dis cur so ex pres sar,
uma le gis la ção nova, mo der ni za do ra, que pos sa mu -
dar a es tru tu ra da ad mi nis tra ção do fu te bol no Bra sil,
que te nho dito ser a ver da de i ra ar qui te tu ra da far sa.
Não há dú vi da de que o fu te bol, além da pa i xão na ci o -
nal – já foi ma i or, mas ain da é uma pa i xão gi gan tes ca
do povo bra si le i ro –, há de ser, sim, uma ati vi da de
eco nô mi ca com ma i or ren ta bi li da de, ge ran do mais
em pre gos, ren da, re ce i ta pú bli ca, en fim, con tri bu in do
de for ma mais efi caz no pro ces so de de sen vol vi men -
to eco nô mi co, so ci al e cul tu ral de nos so País. Essa
CPI tem esse ob je ti vo e tem a fe li ci da de de ter V. Exª
na re la to ria, o que nos as se gu ra a cer te za de que os
me lho res es for ços es tão sen do en vi da dos. Espe ra -
mos con tar tam bém, Se na dor Ge ral do Althoff, com o
apo io do Po der Exe cu ti vo, por in ter mé dio do Mi nis tro
dos Espor tes, Car los Mel les, para que essa le gis la -
ção nova pos sa, sem dú vi da ne nhu ma, tra mi tar com
agi li da de e vi go rar o mais ra pi da men te pos sí vel a fim
de que o fu te bol bra si le i ro pos sa dar, quem sabe,
esse sal to de qua li da de que to dos de se ja mos. Pa ra -
béns a V. Exª por esse pro nun ci a men to, mas, so bre tu -
do, pelo tra ba lho in can sá vel que vem re a li zan do
como Re la tor da CPI do Fu te bol! 

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Álva ro Dias. O apar te de V. Exª re -
al men te acres cen ta va lo res de sig ni fi ca ti va im por tân -
cia, de um Se na dor que é nos so par ce i ro cons tan te e
per ma nen te nes se tra ba lho des de já pro fí cuo, exa ta -
men te por que te mos a con vic ção de que já es ta mos
co lhen do re sul ta dos no pas sa do re cen te do fu te bol
bra si le i ro. Fi que cer to V. Exª e to dos os Srs. Se na do -
res de que bus ca re mos, com bom sen so, ela bo rar um
re la tó rio de qua li da de, que dig ni fi que o tra ba lho des ta 
Casa. Com cer te za, con se gui re mos esse in ten to,
com o apo io de to das as Srªs e os Srs. Se na do res.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Ge ral do Althoff, V. Exª me per mi te um apar te?



O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Com
mu i ta sa tis fa ção, con ce do o apar te ao Se na dor Ney
Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Ge ral do Althoff, sou mem bro da CPI do Fu te bol 
e te nho acom pa nha do o tra ba lho de V. Exª. O dis cur -
so de V. Exª nos mos tra com mais cla re za o seu pen -
sa men to acer ca de um dos as sun tos sé ri os des te
País, um as sun to que bate com mu i ta res so nân cia na
alma do povo. Qu e ro di zer a V. Exª da mi nha tran qüi li -
da de, tan to é que nem te nho ido mu i to às re u niões da
CPI, por que vejo do meu ga bi ne te – às ve zes, fa zen -
do ou tras ta re fas – a boa con du ção dos tra ba lhos. Por
essa ra zão, nem te nho par ti ci pa do mu i to. Mas não po -
de ria de i xar de di zer da mi nha so li da ri e da de, da mi -
nha con cor dân cia e do meu apo i a men to às po si ções
de V. Exª.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – No -
bre Se na dor Ney Su as su na, te mos a con vic ção da
sen si bi li da de de V. Exª com re la ção àqui lo que ha ve -
re mos de pro por para me lho rar o fu te bol bra si le i ro.
Como V. Exª bem dis se, tra ta-se de um as sun to im -
por tan te, que en vol ve o sen ti men to da qua se to ta li da -
de da po pu la ção des te País. É por isso que es ta mos
tra tan do, com um sen ti men to de res pe i to e con si de ra -
ção, o tra ba lho e o en ca mi nha men to que nos pro po -
re mos a fa zer na CPI. 

Te mos cer te za de que não só os mem bros da
Co mis são, mas tam bém to dos os Se na do res des ta
Casa se rão ava lis tas do tra ba lho dos tre ze Se na do res 
que es tão per ma nen te men te en vol vi dos com a CPI
do Fu te bol. 

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su -
as su na, do PMDB do Esta do da Pa ra í ba, pró xi mo
ora dor ins cri to.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

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, a cri se eco nô mi ca
da Argen ti na não sai do no ti ciá rio e con ti nua sen do
uma fon te de pre o cu pa ção para o nos so País. Uma
que bra da Argen ti na tra rá efe i tos du pla men te ne ga ti -
vos para nós, por se tra tar de um im por tan te par ce i ro
co mer ci al do Bra sil e pelo pre ju í zo que ca u sa rá à
cons tru ção do Mer co sul, que é ob je ti vo es tra té gi co de 
pri me i ra gran de za para o nos so País.

Além do exa me e das con se qüên ci as de um
agra va men to da si tu a ção ar gen ti na, con vém dar uma

olha da nas ca u sas da cri se de nos so vi zi nho. Um dos
fa to res que con tri bu em para a di fi cul da de da Argen ti -
na tem sido pou co co men ta do: é a re tra ção da eco no -
mia ame ri ca na, que vem le van do mu i tos pa í ses em
de sen vol vi men to a pas sa rem gra ves aper tos, dada a
for te in ter li ga ção dos mer ca dos hoje exis ten te no
mun do. 

No que se re fe re às con se qüên ci as so bre nós,
algo do que pode vir já es ta mos ex pe ri men tan do: a
Argen ti na, em sua afli ção, ba i xa me di das que pre ju di -
cam nos sas ex por ta ções, e isso sem ne go ci ar e sem
avi so pré vio. Os re fle xos ne ga ti vos so bre o nos so co -
mér cio ex ter no só não são pi o res por que a des va lo ri -
za ção do real tem amor te ci do o im pac to. Mas, em
todo caso, é um mal si nal. 

Mos tra que, em caso de agra va men to da cri se, o 
Bra sil te ria sé ri as di fi cul da des em se equi li brar en tre
duas ne ces si da des: por um lado, a re a ção das em -
pre sas bra si le i ras pre ju di ca das te ria que ser le va da
em con ta; por ou tro, al gu mas con ces sões te ri am que
ser fe i tas à Argen ti na, pois não nos in te res sa ver o
país vi zi nho indo a pi que.

Ain da no ca pí tu lo das con se qüên ci as, não é só
o Bra sil e o Mer co sul que so fre ri am com a ban car ro ta
ar gen ti na. As au to ri da des co mer ci a is da União Eu ro -
péia tam bém es tão mu i to pre o cu pa das com esse pe -
ri go. 

Um Mer co sul en fra que ci do pre ju di ca ria a ini ci a -
ti va que os eu ro pe us vêm de sen vol ven do este ano,
um lan ce de gran de al can ce para o co mér cio e para o
equi lí brio po lí ti co in ter na ci o nal: a União Eu ro péia
quer ne go ci ar, em blo co, com o Mer co sul uma área de 
li vre co mér cio. Uma tal es tru tu ra co mer ci al se ria um
ní ti do con tra pon to à al ter na ti va da Alca, so lu ção pre -
fe ri da pe los Esta dos Uni dos. 

Hoje, Srªs e Srs. Se na do res, em tor no de 33%
do nos so co mér cio é fe i to com a União Eu ro péia, en -
quan to me nos de 20% é re a li za do com os Esta dos
Uni dos. Então, para nós, a par ce ria com a União Eu -
ro péia é mu i to im por tan te. 

A União Eu ro péia vê a ne go ci a ção com o Mer -
co sul como uma ma ne i ra de cons tru ir um mun do mais 
mul ti po lar, em con tras te com a pos si bi li da de, hoje
mu i to for te, de uma cres cen te he ge mo nia dos Esta -
dos Uni dos. Um gran de tro pe ço no Mer co sul pe sa ria
con tra esse ob je ti vo es tra té gi co eu ro peu, que co in ci -
de tam bém com nos sos in te res ses. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pior co i -
sa que um país pode ter é um vi zi nho mu i to for te.
Obser ve mos a si tu a ção dos Esta dos Uni dos e do Mé -
xi co: por ter um vi zi nho como os Esta dos Uni dos, o



Mé xi co per deu dois ter ços de seu ter ri tó rio. Pa í ses vi -
zi nhos tam bém se que i xam de nós, bra si le i ros. Nós,
do Nor des te, sa be mos que Esta dos pe que nos, como
Pa ra í ba e Ser gi pe, so frem mu i to com a pro xi mi da de
de uma Ba hia ou de um Ce a rá for ta le ci dos. De cada
100 mi lhões que vão para o Nor des te, 70 mi lhões fi -
cam en tre es ses Esta dos ci ta dos, e 30%, di vi di dos
en tre os Esta dos pe que nos. 

Vi zi nho gran de é mu i to ruim; for ta le ci do, en tão,
é ain da pior. 

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, a Argen ti na ne go cia com o FMI um em prés -
ti mo que po de rá sig ni fi car um alí vio para a cri se. Nos -
so vi zi nho po de ria com isso ga nhar uma so bre vi da
para a sua eco no mia. Mas os es pe ci a lis tas te mem
que tudo não pas sa ria de uma pa u sa, ao cabo da qual 
re cru des ce ria a cri se. Isso, por que a eco no mia ar gen -
ti na está mal es tru tu ra da, pou co pro du ti va, pou co
com pe ti ti va. 

Alguns ana lis tas vêem o en di vi da men to como o
prin ci pal fa tor para uma pos sí vel e gra ve rup tu ra na
Argen ti na; ou tros en xer gam na rí gi da pa ri da de da
mo e da ar gen ti na com o dó lar a ca u sa prin ci pal dos
ma les da que le País. É in te res san te cons ta tar que as
opi niões se di vi dem na pró pria Espa nha, país que
tem mu i tos in te res ses e in ves ti men tos na Argen ti na.
Con for me di zem os ar gen ti nos – e es ti ve lá há pou co
tem po –, a Espa nha vol tou a ser a dona da Argen ti na:
as em pre sas de avi a ção são es pa nho las; a em pre sa
de pe tró leo é es pa nho la. O sen ti men to de les é de que 
vol ta ram à épo ca da co lo ni za ção. E eles di zem, com
mu i ta amar gu ra, que pri me i ra men te en fren ta vam o
Chi le, ini mi go per ma nen te, op ção de guer ra nú me ro
um, mo ti vo pelo qual era ne ces sá rio man ter um po de -
ro so exér ci to. Hoje, bas ta o Chi le ti rar a to ma da da
cor ren te elé tri ca, por que a em pre sa de ele tri ci da de
da Argen ti na tam bém é chi le na.

Então, além do pre ju í zo ge ral, os ar gen ti nos es -
tão vi ven do uma fase mu i to down, de mu i ta tris te za,
por que as pri va ti za ções não fo ram boas para o País,
como tam bém não está sen do boa a pa ri da de da
mo e da.

O di re tor-ge ral do Insti tu to de Estu dos Eco nô mi -
cos da Espa nha de cla rou, há al gu mas se ma nas, que
a me lhor sa í da para a Argen ti na se ria uma mo ra tó ria
na dí vi da ex ter na, já que a des va lo ri za ção do peso,
em re la ção ao dó lar, se ria mu i to tra u má ti ca.

Já um es pe ci a lis ta em Amé ri ca La ti na do Insti tu -
to de Empre sas da Espa nha, na mes ma oca sião, de -
cla ra va con si de rar pre fe rí vel a des va lo ri za ção, que le -
va ria a uma gra ve cri se, mas per mi ti ria, em dois ou

três anos, a re es tru tu ra ção, em boas ba ses, da eco -
no mia ar gen ti na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en tre as
ca u sas do agra va men to da cri se eco nô mi ca do nos so 
vi zi nho está um fa tor que, como men ci o nei ini ci al -
men te, tem sido pou co co men ta do: a re tra ção eco nô -
mi ca nos Esta dos Uni dos e nos pa í ses ri cos em ge ral.

Não só a Argen ti na, mas tam bém o Bra sil e vá -
ri os ou tros pa í ses vêm sen do pres si o na dos por essa
re tra ção mun di al li de ra da pe los Esta dos Uni dos. A
es tag na ção da eco no mia ame ri ca na eli mi nou uma
pos sí vel via de alí vio para a Argen ti na, uma vez que
os Esta dos Uni dos di mi nu í ram suas ex por ta ções des -
se e de ou tros pa í ses.

Além dis so, a rup tu ra da bo lha de cres ci men to
do se tor de alta tec no lo gia re du ziu se ve ra men te a dis -
po si ção de in ves tir em pa í ses em de sen vol vi men to.
Os in ves ti do res in ter na ci o na is es tão fu gin do do ris co,
es tão pro cu ran do se gu ran ça.

O Bra sil sen tiu essa re du ção; a Argen ti na, pela
sua de bi li da de eco nô mi ca, sen tiu ain da mais. São
enor mes as ta xas de ris co  isto é, ju ros al tos  apli ca -
das a em prés ti mos para a Argen ti na. Com o es fri a -
men to da eco no mia dos pa í ses ri cos, a Ásia tam bém
está so fren do, e é ou tro gran de con su mi dor.

Os pa í ses asiá ti cos, que ha vi am se re cu pe ra do
da gran de cri se de 1997, en con tram-se no va men te
em re ces são. Suas ex por ta ções de ele trô ni cos para
os Esta dos Uni dos des pen ca ram. A eco no mia de Cin -
ga pu ra, por exem plo, en co lheu, no se gun do tri mes tre
des te ano, a um rit mo de 10% ao ano.

As eco no mi as do su des te asiá ti co e da Amé ri ca
La ti na de bi li ta ram-se com a que da de de man da nos
Esta dos Uni dos. São as con se qüên ci as da ex ces si va
de pen dên cia tra zi da pela glo ba li za ção.

Os pa í ses emer gen tes pas sam gra ves di fi cul da -
des quan do es fria a eco no mia dos pa í ses ri cos. O ca -
pi tal voa para por tos mais se gu ros. A con jun tu ra ne -
ga ti va atu al pa re ce não ter re mé dio en quan to as eco -
no mi as dos Esta dos Uni dos, da Eu ro pa e do Ja pão
con ti nu a rem va ci lan tes.

Se gun do o IBGE, a eco no mia bra si le i ra teve
uma que da vi o len ta, Se na dor Ger son Ca ma ta, mas
ain da não nos im bu í mos da idéia de que só exis te
uma so lu ção para nós: tra ba lho, tra ba lho e tra ba lho. E 
ve jam que o tu ris mo re a li za do em ape nas duas ci da -
des do Mé xi co  Can cun e Co zu mel  equi va le a um ter -
ço de toda a ex por ta ção bra si le i ra. Na Co réia, por
exem plo, ex por tam-se 64% da pro du ção. Nós ex por -
ta mos qua se nada. Os nos sos em pre sá ri os e o nos so



Go ver no têm que in ves tir pe sa da men te na ex por ta -
ção  e não vejo ações para isso.

Ou tro dia des ses, lem brá va mos ao Pre si den te
da Re pú bli ca que será de sa ti va do um enor me na vio
bra si le i ro, o Mi nas Ge ra is, e trans for ma do em fer ro
ve lho. Pode ser tam bém que seja ven di do por al gum
tro ca do. Por que não trans for má-lo numa pla ta for ma
de ex por ta ção, ex pon do pro du tos bra si le i ros em ou -
tros pa í ses, que exa mi na ri am es sas mer ca do ri as in
loco, evi tan do que gas tás se mos R$14 mi lhões numa
fe i ra de ex po si ções. No na vio, per ma nen te men te, po -
de ri am ser mos tra dos pro du tos va ri a dos, até mes mo
uma casa com ple ta, car ros, aviões, pro du tos pe sa -
dos. Não en ten do por que não fi ze mos isso ain da!
Con ver sei com o Mi nis tro da Ma ri nha, com o Mi nis tro
da Indús tria e Co mér cio, com o Pre si den te da Re pú -
bli ca, mas até ago ra não vi mos uma ação nes se sen ti -
do. To dos apla u di ram, mas não hou ve ação ne nhu ma. 
E per gun to aos pa u lis tas: o que acon te ceu com o por -
to de San tos? Espe ci a li zou-se tan to que es cle ro sou.

Hoje, li na Veja e na Ga ze ta Mer can til uma ma -
té ria que es tou pen san do em le var à Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, já
que a re fe ri da Co mis são fis ca li za não ape nas a apli -
ca ção do di nhe i ro, mas tam bém a efi cá cia dos pro je -
tos. E o que se pode ob ser var? O ma i or por to do País
está es cle ro sa do por ex ces si va de par ta men ta li za ção. 
Não há País no mun do com um por to tão de par ta -
men ta li za do como este. Lo te a ram-no e, se o ci da dão
im por ta ci men to, há o píer só do ci men to, quan do este 
po de ria ser usa do tam bém para ou tros pro du tos, ser -
vin do à Na ção, e não ape nas a uma em pre sa, que
não per mi te se quer que os con cor ren tes usem o es -
pa ço para en tra da ou sa í da de pro du tos. Não con si go
en ten der um País como este. So mos a oi ta va eco no -
mia do mun do, mas se quer cu i da mos dos nos sos por -
tos. Va mos so li ci tar que seja fe i to um es tu do da efi -
ciên cia e da efi cá cia da atu a ção des se e de ou tros
por tos, as sim como dos ou tros ele men tos que po dem 
com por a eco no mia de ex por ta ção do País.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – V. Exª
tem a pa la vra.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES)  V. Exª faz
um pro nun ci a men to mu i to lú ci do so bre a si tu a ção
eco nô mi ca do Bra sil, fa lan do dos pe ri gos que nos
ame a çam. Da mes ma for ma, tra ta do Mer co sul, da
Argen ti na e da vul ne ra bi li da de das eco no mi as emer -
gen tes di an te da glo ba li za ção. V. Exª tam bém tra ta
dos por tos bra si le i ros, que po de ri am ser ala van cas

do de sen vol vi men to e do pro gres so do Bra sil. Como
V. Exª ci tou o por to de San tos, ci ta rei o exem plo do
por to de Vi tó ria. Há cin co anos, a Ban ca da do Espí ri -
to San to apre sen tou emen da  e aqui está o Se na dor
Pa u lo Har tung como tes te mu nha  para de sas so re ar o 
por to de Vi tó ria, já que, a cada dia, se re duz a pos si bi -
li da de de en tra da de na vi os de gran de ca la do; so men -
te na vi os me no res po dem en trar nele; os de ma i or ca -
la do têm que en trar na maré alta e aguar dar mais 12
ho ras para sair, quan do a maré sobe no va men te. Pois 
veja V. Exª que, pas sa dos cin co anos da emen da co -
le ti va da Ban ca da do nos so Esta do, ra ti fi ca da tam -
bém nes te ano – e são ape nas R$8 mi lhões a R$10
mi lhões –, o Mi nis té rio dos Trans por tes não li be ra os
re cur sos. O café pro du zi do na Zona da Mata de Mi -
nas Ge ra is, que fica pró xi ma ao por to de Vi tó ria, no
in te ri or d e Mi nas Ge ra is e ao sul da Ba hia, já co me ça
a ser es co a do pelo por to do Rio de Ja ne i ro. Ele che ga 
mais caro na que le por to e na mão do im por ta dor, o
que sig ni fi ca me nos lu cro para o ex por ta dor e para o
pro du tor bra si le i ro de café. Então, apro ve i to o en fo que 
dado no dis cur so de V. Exª à si tu a ção crí ti ca dos por -
tos para fa zer um ape lo no sen ti do de que o por to de
Vi tó ria tam bém seja lem bra do pelo Mi nis té rio dos
Trans por tes. Espe ro que es ses re cur sos se jam li be ra -
dos, para que o Bra sil de i xe de to mar pre ju í zo e para
que o por to de Vi tó ria con ti nue sen do sig ni fi ca ti vo no
qua dro da eco no mia bra si le i ra.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agra -
de ço a V. Exª pelo apar te, que in cor po ro ao meu dis -
cur so. E digo que o por to do Esta do de V. Exª não é di -
fe ren te do nos so. Nós tam bém fa ze mos a dra ga gem,
por que, a cada gran de chu va, o alu vião que es cor re
com as águas as so re ia os por tos. Esse é um tra ba lho
per ma nen te, e não es po rá di co. Na Pa ra í ba tam bém
tem sido as sim. E res sal to que, ape sar da im por tân cia 
dos por tos para a en tra da e sa í da de in su mos, não há
in cen ti vo para o me lho ra men to de les. E o Rio Gran de
do Sul, por exem plo, Esta do que é uma pla ta for ma de
ex por ta ção, é ví ti ma des sa fal ta de in cen ti vos. Con tu -
do, a cul pa não é só do Go ver no, mas tam bém dos
em pre sá ri os, por que per de ram a agres si vi da de, só
que rem fa zer o cir cu i to Eli za beth Arden, só que rem
ven der para os Esta dos Uni dos, para a Eu ro pa, não
bus cam no vos mer ca dos.

O Sr. Luiz Otá vio (Sem Par ti do – PA) – Se na dor 
Ney Su as su na, V. Exª per mi te-me um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O Sr. Luiz Otá vio (Sem Par ti do – PA)  Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª traz, nes ta tar de, um as sun to
da ma i or im por tân cia para o Bra sil, por que não se



pode pen sar em de sen vol vi men to, em ge ra ção de
em pre go e ren da, sem a cri a ção de al ter na ti vas no
sen ti do de in te grar to dos os mo da is de trans por te,
prin ci pal men te no que se re fe re aos por tos. Eu di ria
que a si tu a ção do por to de San tos, como a de qua se
to dos os por tos bra si le i ros, não pode ser com pa ra da
à de por tos como o de Cin ga pu ra, que está to tal men -
te au to ma ti za do e é con tro la do por um sis te ma in te -
gra do du ran te 24 ho ras. A de mour ge, diá ria paga pelo 
na vio que fica pa ra li sa do por fal ta de por tos, ele va o
cus to das ex por ta ções. Para o Bra sil, que pre ci sa ex -
por tar cada vez mais e tam bém im por ta bas tan te para 
im pul si o nar a sua eco no mia, o seu de sen vol vi men to,
é mu i to im por tan te a oti mi za ção dos por tos. Por tan to,
lou vo V. Exª pela opor tu ni da de do de ba te, nes ta tar -
de, so bre um as sun to tão re le van te, como o dos por -
tos. Lem bro que por tos, como os dos Esta dos do
Ama zo nas e do Ma ra nhão, fo ram es ta du a li za dos,
com fins de pri va ti za ção. Não sei se essa é a me lhor
so lu ção. Sei que pre ci sa mos fa zer com os por tos bra -
si le i ros te nham a sua con di ção téc ni ca me lho ra da, a
fim de com pe tir com os por tos eu ro pe us e ame ri ca -
nos. Para en cer rar, que ro tam bém di zer que on tem fi -
quei tris te, quan do as sis ti, pelo Jor nal Na ci o nal, que
ain da não che ga ram os car ros-pipa para ma tar a
sede no Nor des te, es pe ci al men te, no seu Esta do, a
Pa ra í ba. Estão pa gan do R$1,57, por qui lô me tro, para
os ca mi nhões-pipa, que es tão em gre ve. O povo do
Nor des te se en con tra em um es ta do de to tal aban do -
no; a si tu a ção é caó ti ca. Faço tam bém o meu ape lo e
so li da ri zo-me com V. Exª, que sem pre trou xe este as -
sun to à Casa e tem sido um de fen sor do Nor des te,
em es pe ci al, da Pa ra í ba. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor. Eu me ha via con ti do até
hoje e não ti nha fa la do da seca e da cri se, às qua is eu
ima gi no que ter mi na ría mos che gan do, se eli mi nás se -
mos o ge né ri co. Não é pos sí vel um ca mi nhão-pipa
cus tar R$5,00 para ro dar 80km; não se paga a ga so li -
na, o in ves ti men to do ca mi nhão. Eu ha via de i xa do
esse as sun to de lado, por que já te nho fe i to mu i ta zo a -
da no ou vi do de V. Exªs. E, hoje, que ro fa lar dos ge né -
ri cos. 

Fa lá va mos da Argen ti na, do ce ná rio em que ela
se en con tra, Se na dor Ber nar do Ca bral. E eu re cla ma -
va, exa ta men te, da pou ca fé que te mos co lo ca do na
ex por ta ção. Sei que o Go ver no vai di zer que fez to das
as isen ções, mas isso não bas ta. Te mos de ex por tar
os pro du tos na ci o na is; te mos de ven der para ge rar
em pre gos. Sei que uma das gran des fon tes de em -
pre go é o Tu ris mo. Olhan do para o meu ami go, Se na -
dor Anto nio Car los Jú ni or, lem bro que a Ba hia re ce be

le vas de tu ris tas, mas po de ria re ce ber mu i to mais.
Vejo que o Uru guai atrai três mi lhões de tu ris tas, en -
quan to o Bra sil se en con tra na casa dos três mi lhões
e meio ou qua tro. Um País des se ta ma nho, que tem a
Ama zô nia e toda a be le za do rio São Fran cis co, não
pode re ce ber ape nas três ou qua tro mi lhões de tu ris -
tas. Não me con for mo com isso.

Então, Sr. Pre si den te, fico pen san do: quan do
va mos acor dar e tra zer tu ris tas, para au men tar as di -
vi sas e evi tar que uma cri se como a da Argen ti na não
nos leve a uma pre o cu pa ção ex ces si va, como a que
es ta mos ten do.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSANA (PMDB – PB) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Ney Su as su na, se rei bre ve. Estou, como sem pre,
es cu tan do com aten ção e apre ci an do o dis cur so de
V. Exª, que vai pelo ge né ri co e mu i to bem. Mas V. Exª
se re fe riu, pre o cu pa do com a ques tão das ex por ta -
ções, do ba lan ço de pa ga men tos, aos por tos e, ago -
ra, ao tu ris mo. Gos ta ria de acres cen tar às con si de ra -
ções de V. Exª a ques tão da Ma ri nha Mer can te. O Bra -
sil já teve uma Ma ri nha Mer can te im por tan te, trans -
por ta va qua se 40% do nos so co mér cio in ter na ci o nal.
Isso caiu a zero. O Bra sil não tem mais Ma ri nha Mer -
can te. Ou o Go ver no toma ini ci a ti va de re cons tru ir
esse se tor fun da men tal, que está le van do cer ca de
US$5 bi lhões, por ano, das nos sas di vi sas, ou o mer -
ca do, es pon ta ne a men te, não vai fazê-lo. Só que ria
acres cen tar às pre o cu pa ções, mu i to vá li das, de V. Exª 
esse pon to re fe ren te à Ma ri nha Mer can te.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre
Se na dor, V. Exª to cou num as sun to que me re ce um
dis cur so in te i ro. Eu, cada vez que ana li so os meus er -
ros nes ta Casa, dou a mão à pal ma tó ria. Este foi um
erro des ta Casa, des te Con gres so Na ci o nal: ma ta -
mos a Ma ri nha Mer can te e a ca bo ta gem, in clu si ve;
co me te mos um cri me con tra o trans por te ma rí ti mo e
flu vi al.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Mu i to
bem, Se na dor! Gos tei imen sa men te de ou vir isso.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – E está
na hora de con ser tar mos isso, Se na dor. 

O Sr. Ber nar do Ca bral  (PFL – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Ney Su as su na, tal vez o ide al fos se fa lar aqui lo que



V. Exª re gis trou do car ro-pipa no Nor des te. Aliás, o
car ro-pipa ce deu lu gar ao ju men to-pipa e, ago ra, ao
ho mem-pipa, tal a di fi cul da de que exis te, hoje, não só
no Nor des te, mas em vá ri as re giões do País, com a
ca rên cia de água. Mas, como V. Exª to cou no pon to da 
ex por ta ção, que ro lou var sua ati tu de e, ao fazê-lo,
levo um dado que tal vez seja subs tan ci al para o dis -
cur so de V. Exª. Ain da on tem, no Rio de Ja ne i ro, em
um se mi ná rio so bre a Fran ça – so bre o as pec to po lí ti -
co e o da ex por ta ção –, o Emba i xa dor do Bra sil jun to
à Fran ça, Mar cos Azam bu ja, o Pro fes sor Hé lio Ja gua -
ri be e eu fi ze mos ques tão de mos trar o lado ne ga ti vo
da ex por ta ção. O Emba i xa dor Mar cos Azam bu ja foi
sá bio ao re ve lar que está na hora de ir a Pa ris não
para pas se ar, mas para ne go ci ar, ven der, ex por tar,
tra zer di vi sas para o País. No fun do, é o que V. Exª
está aca ban do de di zer. Meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor.

Eu di ria que nós so mos re al men te in crí ve is.
Qu an do ve mos uma mi sé ria como o car ro-pipa, so -
mos ca pa zes até de fa zer po e sia, de com por um sam -
ba como o ”lata d’água na ca be ça, lá vai Ma ria...“,
como se isso fos se bo ni to. Fico, às ve zes, sem en ten -
der a alma bra si le i ra. Tal vez isso seja bom, por um
lado, por que não so mos vi o len tos; no en tan to, so mos
aco mo da dos de ma is. O que es tou ten tan do fa zer aqui 
é dar uma sa cu di de la, para que pos sa mos ex por tar
mais. 

O Sr. Anto nio Car los Jú ni or (PFL – BA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço
V. Exª, Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

O Sr. Anto nio Car los Jú ni or (PFL – BA) – De -
se jo fa zer um aden do às suas con si de ra ções so bre
tu ris mo. Na Ba hia, mes mo com um vo lu me bas tan te
gran de de tu ris tas, o re sul ta do de i xa do para o Esta do
está aquém do de se ja do. Ima gi ne V. Exª a si tu a ção de 
todo o Nor des te. Quer di zer, a re ce i ta de i xa da pelo tu -
ris ta é mu i to pe que na. Foi fe i to um es tu do re cen te na
Ba hia a res pe i to, e ve ri fi cou-se que os re sul ta dos fo -
ram aba i xo do es pe ra do, ape sar do vo lu me. Nós não
sa be mos nem fa zer com que o tu ris ta gas te di nhe i ro
no Bra sil, par ti cu lar men te no Nor des te. A si tu a ção é
ex tre ma men te gra ve, e o seu co men tá rio tem mu i ta
per ti nên cia.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, a pa ciên cia, a
con des cen dên cia, mas, an tes de en cer rar, que ro ain -
da di zer que te mos que nos pre o cu par com a Argen ti -

na, sim. Não po de mos de se jar que nos so vi zi nho do -
en te fa le ça. Não, te mos que so cor rê-lo. Mas te mos de
bo tar a mão na cons ciên cia, Sras e Srs. Se na do res, e
fa zer re vi sões pro fun das, como é o caso da Ma ri nha
Mer can te, da ca bo ta gem, da ex por ta ção, do tu ris mo,
en fim, agi tar os nos sos em pre sá ri os e tam bém o Go -
ver no, para que con si ga mos di vi sas e em pre gos para
este País, que tem tan to o que ex por tar, tem tan to o
que mos trar, mas que tre me quan do há qual quer cri -
se, pois a sua es tru tu ra eco nô mi ca é frá gil, e por que
não te mos tido o em pe nho su fi ci en te. Além dis so,
nós, des ta Casa, te mos co me ti do al guns er ros, como
foi o caso da Ma ri nha, bem lem bra do pelo Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no.

Enfim, po de ria di zer, ao en cer rar, que só há uma 
so lu ção: tra ba lho, tra ba lho, tra ba lho e mu i ta cri a ti vi -
da de para con quis tar mos o nos so es pa ço ao sol.

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

 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias,
por per mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun -
ci a men to.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR. 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, tal vez fos se
des ne ces sá rio usar da tri bu na hoje, por que as emis -
so ras de te le vi são já trans mi ti ram para o Bra sil as ce -
nas la men tá ve is ocor ri das on tem na Assem bléia Le -
gis la ti va. Nós, os três Se na do res do Pa ra ná, es tá va -
mos na Assem bléia e pre sen ci a mos os acon te ci -
men tos.

Pri me i ro, Sr. Pre si den te, que ro di zer que o pro -
ces so de vo ta ção na Assem bléia Le gis la ti va tem que
ser ques ti o na do na Jus ti ça. O re sul ta do – 27 vo tos
con tra o pro je to po pu lar que pre ten dia pro i bir a ven da
da Co pel con tra os 26 vo tos dos de pu ta dos es ta du a is
fa vo rá ve is ao pro je to po pu lar e, por tan to, pro i bin do a
ven da da com pa nhia – tem um par ti cu lar que pre ci sa
ser ave ri gua do com mu i ta ca u te la, por que a ses são
que der ru bou o pro je to po pu lar, on tem, na Assem -
bléia Le gis la ti va do Pa ra ná, foi cer ca da de ir re gu la ri -
da des e, em ver da de, não de ve ria ter exis ti do, por que
o Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va, De pu ta do
Her mas Bran dão, ini ci ou uma nova ses são sem que
hou ves se en cer ra do a an te ri or.

E o que tem isso a ver com o re sul ta do? Bem,
tem a ver que o Se cre tá rio de Trans por tes do Pa ra ná,
Nel son Jus tus, De pu ta do Esta du al, es ta va exer cen do 
a re fe ri da fun ção quan do a ses são se re a li za va na
quin ta-fe i ra pas sa da e ele era voto cer to do Go ver no



do Esta do, se es ti ves se na Assem bléia, con tra o povo 
do Pa ra ná, que, em to das as pes qui sas, diz não à pri -
va ti za ção da Co pel, che gan do ao ín di ce de 94% con -
tra tal pri va ti za ção. Mas o De pu ta do Nel son Jus tus
de i xou a Se cre ta ria on tem, as su miu sua vaga de De -
pu ta do na Assem bléia Le gis la ti va e man dou para
casa o seu su plen te, voto cer to do povo con tra o Go -
ver no do Pa ra ná, que quer, por toda or dem, ven der a
Co pel.

Não hou ve pu bli ca ção da pos se do De pu ta do
Nel son Jus tus no Diá rio Ofi ci al da Assem bléia, e, por -
tan to, ele não po de ria es tar na Assem bléia vo tan do. O 
voto do De pu ta do Nel son Jus tus, no meu en ten di -
men to, tor na nula a ses são de on tem da Assem bléia
Le gis la ti va, e esse pon to será, sim, con tes ta do pe las
Opo si ções do Pa ra ná jun to ao Ju di ciá rio pa ra na en se.
Espe ra mos que o Ju di ciá rio pos sa le var em con ta que 
o Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va, Her mas
Bran dão, fez o se guin te de po i men to: ”A ses são foi en -
cer ra da, sim, mas eu en cer rei no meu ga bi ne te, por -
que não ha via tran qüi li da de para que a ses são fos se
en cer ra da no ple ná rio.“

Ora, Sr. Pre si den te, tra ta va-se de uma ses são
pú bli ca, trans mi ti da por to das as emis so ras de rá dio,
ca na is de te le vi são, uma ses são as sis ti da pela ma i o -
ria dos pa ra na en ses que es ta vam in dig na dos com a
po si ção do Go ver na dor de que rer ven der a Co pel. De
re pen te, o Pre si den te da Assem bléia abre uma nova
ses são e diz: ”Encer rei a ou tra. E, por tan to, o De pu -
ta do Nel son Jus tus pode vo tar.“

Os De pu ta dos da Opo si ção pro tes ta ram, le van -
ta ram se gui das ques tões de or dem, mas ele man te ve
a de ci são, no meu en ten di men to, ar bi trá ria, ir re gu lar,
ile gal, di zen do: ”A ses são an te ri or foi en cer ra da. Esta
é uma nova ses são, e, por tan to, o De pu ta do Nel son
Jus tus pode vo tar.“ Como en cer rou, se, ao con clu ir os 
tra ba lhos, na que le dia, ele dis se: ”Nós não te mos
con di ções de con ti nu ar, nes te mo men to, e eu sus pen -
do a ses são“? No en tan to, pu bli ca men te, re gis trou, o
que pode ser ve ri fi ca do nas no tas ta qui grá fi cas da
Assem bléia Le gis la ti va, e foi ou vi do por to dos os que
lá es ta vam, além dos pa ra na en ses que ou vi am por
to das as emis so ras de rá dio que trans mi ti am, ao vivo,
a ses são, e in sis to no que foi dito pelo Pre si den te da
Assem bléia do Pa ra ná: ”Encer rei a ses são em meu
ga bi ne te, por fal ta de se gu ran ça no ple ná rio.“

Não vou nem con sul tar a Se cre ta ria da Mesa
nem a Con sul to ria do Se na do so bre a pos si bi li da de
de um dia ter ha vi do, na his tó ria des ta Casa, um epi -
só dio como esse, por que du vi do que em qual quer
par la men to do mun do te nha ocor ri do uma ar bi tra ri e -
da de des te ta ma nho: uma ses são pú bli ca ser en cer -

ra da no ga bi ne te do Pre si den te da Assem bléia, com a 
pre sen ça de mais um ou dois de pu ta dos da si tu a ção,
ou seja, da que les que lá es ta vam para ven der a Co -
pel. Esse é o pri me i ro pon to.

Pas sa rei ago ra ao mais gra ve. O Se na dor Ro -
ber to Re quião, que não se en con tra em ple ná rio, mas
pre ten de fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel, apre sen -
tou-me uma gra va ção de um te le fo ne ma fe i to en tre
dois de pu ta dos, onde se re ve la o es que ma de com pra 
de vo tos na Assem bléia Le gis la ti va. Há dois de pu ta dos 
que, pu bli ca men te, che ga ram a de cla rar que iri am vo -
tar pela pri va ti za ção da Co pel, por que o Go ver na dor
lhes ha via pro me ti do um hos pi tal, três fa cul da des e
ou tras obras para suas res pec ti vas ci da des. Pode-se
pen sar que es tão de fen den do suas re giões, mas não
é isso o que está gra va do. O que está gra va do – e as
de nún ci as já apa re cem na im pren sa do Pa ra ná – é
que os vo tos, ao me nos uma par te de les, da que les
que fo ram con tra o pro je to po pu lar que pre ten dia pro i -
bir a pri va ti za ção da Co pel, uma boa par te – se gun do
a im pren sa de nun ci ou – foi tro ca da por be ne fí ci os
ofe re ci dos pelo Go ver na dor.

É uma de nún cia gra ve? Gra vís si ma! Afi nal de
con tas, não se ad mi te, na de mo cra cia pelo me nos,
que um go ver na dor com pre o voto de um de pu ta do e
dê a ele be ne fí ci os fi nan ce i ros para que vote, mes mo
que con tra a sua cons ciên cia. E há quem diga que
hoje o Pa ra ná ama nhe ceu mais po bre, mas al guns
De pu ta dos não.

É pre ci so que isso seja in ves ti ga do, Sr. Pre si -
den te, é pre ci so que isso seja mo ti vo de uma ação
jun to ao Mi nis té rio Pú bli co Esta du al, para que o Mi -
nis té rio Pú bli co pos sa re ce ber to dos os in dí ci os, as fi -
tas gra va das, pos sa re ce ber to das as de nún ci as fe i -
tas, por que o pro ces so que der ro tou on tem o pro je to
po pu lar, que con ti nha mais de 130 mil as si na tu ras,
não foi um pro ces so re gu lar, le gí ti mo e le gal. Essas
de nún ci as são mu i to gra ves para se rem ig no ra das e
es que ci das.

E o ter ce i ro pon to que que ro abor dar, Sr. Pre si -
den te, é que as ce nas de vi o lên cia, que fo ram di vul -
ga das pela im pren sa na ci o nal, com agres sões da Po -
lí cia Mi li tar àque les que es ta vam lá para di zer que são 
con tra a pri va ti za ção da Co pel, não po dem ser de res -
pon sa bi li da de da Po lí cia Mi li tar, por que, por trás de -
las, exis te um co man dan te: o Go ver na dor Ja i me Ler -
ner, que, com sa u da des do tem po da di ta du ra, quan -
do, no me a do pre fe i to biô ni co de Cu ri ti ba, man dou a
Po lí cia agir. E agir mal, por que, en quan to al guns com
car gos co mis si o na dos do Go ver no, os fa mo sos DAS
es ta vam nas ga le ri as da Assem bléia para de fen der o
Go ver no – con tra a von ta de de 94% da po pu la ção –



re ce ben do san du í ches para es ta rem mais à von ta de
e po de rem fi car com mais con for to, aque les que es ta -
vam se ma ni fes tan do con tra ri a men te à ven da da Co -
pel fo ram agre di dos. 

Eu vi – nin guém me con tou – quan do, ao se ma -
ni fes tar con tra a ven da da Co pel, uma se nho ra, ad vo -
ga da, foi pu xa da pela rou pa, pe los bra ços, ar ras ta da
pelo chão no re cin to da Assem bléia Le gis la ti va, uma
agres são gra tu i ta de se gu ran ças que fo ram man da -
dos agir des sa for ma.

A ma ni fes ta ção da que les que es ta vam con tra
não foi li vre; foi re pri mi da, Sr. Pre si den te. E a in ti mi da -
ção ocor reu, sim, den tro e fora da Assem bléia. Mi lha -
res de es tu dan tes que ri am di zer que o Pa ra ná não
po dia fi car sem a sua em pre sa de ener gia elé tri ca,
mas fo ram ata ca dos. Lá es ta vam ca va los, ca chor ros
tre i na dos pela Po lí cia Mi li tar e um ba ta lhão enor me,
que eu não vejo nas ruas para com ba ter o cri me. Não
vejo a Po lí cia Mi li tar sen do or ga ni za da pelo Go ver na -
dor para com ba ter o cri me na re gião me tro po li ta na de 
Cu ri ti ba, onde a in se gu ran ça já é um dos prin ci pa is
pro ble mas de to das as fa mí li as que ha bi tam aque la
re gião.

Sr. Pre si den te, as ce nas la men tá ve is que vi mos
on tem fa zem par te de um ca pí tu lo ne gro na his tó ria
da Assem bléia Le gis la ti va do Pa ra ná. E, sem dú vi da
ne nhu ma, en se jam à Opo si ção o di re i to de in gres sar
na Jus ti ça con tra o pro ces so de pri va ti za ção da Co pel 
que, no meu en ten di men to, está sen do con du zi do de
for ma ar bi trá ria, au to ri tá ria, em des res pe i to to tal à so -
ci e da de pa ra na en se.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Con -
ce do um apar te ao Se na dor Álva ro Dias.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – Se na -
dor Osmar, pedi o apar te para apo iá-lo quan to à for -
ma com que tra ta esta ques tão, que tem re per cus são
na ci o nal pela gra vi da de dos acon te ci men tos. Cor rup -
ção e mu i ta vi o lên cia para agre dir so bre tu do a as pi ra -
ção da so ci e da de pa ra na en se. Te nho dito, e é bom re -
pe tir sem pre, que é di fí cil ima gi nar que for ça do mal
pode ter em pur ra do o Go ver na dor do Pa ra ná ao de -
sa ti no de afron tar toda a po pu la ção do Esta do. Mas é
pre ci so di zer tam bém que te mos o de ver de to mar
pro vi dên ci as. Ain da hoje, pela ma nhã, aci o na mos ad -
vo ga dos para a ba ta lha ju di ci al que de ve rá se tra var
ago ra de po is da ba ta lha po lí ti ca na Assem bléia Le gis -
la ti va. Ações po pu la res se rão im pe tra das e cer ta men -
te ro bus te ci das pe las de nún ci as que V. Exª traz hoje a 
esta tri bu na, de nún ci as de que a cor rup ção de sen fre -

a da e im pu ne con tra ri ou o in te res se pú bli co. Aliás,
todo o pro ces so é vi ci a do des de o prin cí pio: a li ci ta -
ção para a con tra ta ção de con sul to ria res pon sá vel
pela ava li a ção da em pre sa foi di ri gi da; há sus pe i tas
tam bém de que o edi tal para o le i lão da em pre sa está
di ri gi do para que ven ça a em pre sa ale mã; essa prá ti -
ca cor rup ta de ali ci a men to de voto na Assem bléia Le -
gis la ti va do Pa ra ná ao lado da pre po tên cia go ver na -
men tal, uti li zan do o bra ço ar ma do da po lí cia; en fim,
há ele men tos con sis ten tes que dão res pal do a uma
ação po pu lar que pode im pe dir ain da a ven da da Co -
pel, por que todo ato de go ver no que con tra ria o in te -
res se pú bli co é nulo de ple no di re i to. E não há dú vi da
de que to dos os atos pra ti ca dos, até o pre sen te mo -
men to, no pro ces so de ven da da Co pel, são nu los de
ple no di re i to, por que con tra ri am de for ma ab so lu ta o
in te res se de to dos os pa ra na en ses.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Se -
na dor Álva ro Dias, eu in clu si ve, che gan do aqui pela
ma nhã, fiz um ape lo ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre -
si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, no
sen ti do de que o pro je to de lei do Se na dor Ro ber to
Fre i re, que exi ge um ple bis ci to para a pri va ti za ção de
em pre sas es ta ta is, pos sa ser vo ta do.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – O pro je -
to do Se na dor Ro ber to Fre i re é ain da mais ob je ti vo:
ele pro í be a pri va ti za ção de em pre sas es tra té gi cas
do se tor de ener gia. Há um pro je to de mi nha au to ria,
aco pla do ao pro je to do Se na dor Ro ber to Fre i re, que
ins ti tui o ple bis ci to. Se ria uma al ter na ti va se o Se na do 
Fe de ral en ten des se que o pro je to do Se na dor Ro ber -
to Fre i re ra di ca li za, por que, li mi nar men te, pro í be a
ven da de em pre sas es tra té gi cas do se tor ener gé ti co,
en quan to o meu ofe re ce a al ter na ti va do ple bis ci to, ou 
seja, a con sul ta po pu lar. É bom des ta car tam bém, Se -
na dor Osmar Dias, que Lon dri na, cujo Pre fe i to é do
PT, deu um gran de exem plo. A Câ ma ra de Ve re a do -
res pro pôs, e o Pre fe i to san ci o nou, um pro je to de lei
que ins ti tu iu o ple bis ci to, do qual par ti ci pei, para a pri -
va ti za ção da Ser com tel Ce lu lar. E, no úl ti mo do min go, 
o povo de Lon dri na pro i biu a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
ven der a sua em pre sa de te le fo nia ce lu lar.

O SR. OSMAR DIAS  (Sem Par ti do – PR) –
Mas, Se na dor Álva ro Dias, eu apro ve i to e até su gi ro
a V. Exª que re ti re o re que ri men to que apen sa ou
pede tra mi ta ção con jun ta com o do Se na dor Ro ber to
Fre i re, por que o pro je to de S. Exª já foi apro va do na
CCJ. 

Isso vai obri gar o pro je to a ser vo ta do no va men -
te na CCJ, e aí eu não sei se te re mos tem po para
votá-lo até o dia 31 de ou tu bro aqui no Se na do e na
Câ ma ra dos De pu ta dos.



Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, nem mes -
mo a Ser com tel, de Lon dri na, cujo Pre fe i to Ned son,
do PT, aten den do ao ape lo po pu lar, fez o ple bis ci to,
está li vre des sa in sa ni da de do Go ver na dor Ja i me
Ler ner. Par te da Ser com tel já está ven di da à Co pel. E, 
ao se pri va ti zar a Co pel – mes mo con tra a von ta de da
po pu la ção de Lon dri na, como as sim de mons trou –,
45% das ações da Ser com tel se rão ven di das me di an -
te le i lão da Co pel, caso se con cre ti ze esse cri me con -
tra o pa tri mô nio pú bli co do Esta do do Pa ra ná. 

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) –
Ouço o apar te a V. Exª.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
No bre Se na dor Osmar Dias, eu que ro me so li da ri zar
com V. Exª pelo pro nun ci a men to que faz. Eu acom pa -
nhei as ce nas bru ta is da re pres são po li ci al lá no Esta -
do do Pa ra ná. O que me sur pre en de é essa pos tu ra
ab so lu ta men te ir ra ci o nal do Go ver no do Pa ra ná de,
nes te mo men to, in sis tir em pri va ti zar a Co pel. Não es -
tou nem ape lan do para que eles re vo guem as suas
cren ças de ne o li be ra lis mo, no mer ca do, mas até o
Go ver no Fe de ral, for ça do pe las cir cuns tân ci as, agiu
com um pou co de bom sen so, pois, logo que se ini ci -
ou a cri se ener gé ti ca, deu uma pa ra li sa da ou, pelo
me nos, uma atra sa da no pro ces so de pri va ti za ção
que pre via, ain da nes te ano, a pri va ti za ção de Fur nas. 
Em fun ção da cri se ener gé ti ca, aca bou re ven do esse
ca len dá rio e vai ten tar fazê-lo no ano que vem ou não
fazê-lo mais. No en tan to, as in for ma ções que nós te -
mos – em bo ra eu não co nhe ça a em pre sa como V. Exª
– é de que a Co pel é uma em pre sa mo de lo na área de 
ener gia elé tri ca. Qu an do se ini ci ou a cri se de ener gia, 
o Con gres so Na ci o nal se mo bi li zou, pres si o nan do, in -
clu si ve por meio de ini ci a ti vas le gis la ti vas con cre tas,
o Go ver no Fe de ral no sen ti do de que pelo me nos re -
tar das se seu pro ces so de pri va ti za ção de ener gia
elé tri ca. Pri me i ra men te, na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, foi apro va do o pro je to do
Se na dor Ro ber to Fre i re, que es tan ca va a pri va ti za -
ção das em pre sas de ener gia elé tri ca. O Ple ná rio do
Se na do apro vou um pro je to meu, en ca mi nhou-o à
Câ ma ra, ins ti tu in do um ple bis ci to para a pri va ti za ção
da Chesf. Entre tan to, ob ser vo que es sas ini ci a ti vas le -
gis la ti vas que es ta mos to man do aqui não abran gem a 
Co pel, por que se tra ta de uma em pre sa es ta du al. To -
dos os pro je tos que es ta mos tra tan do aqui di zem res -
pe i to à nos sa atri bu i ção, que é es tan car, se for o caso, 
a pri va ti za ção das em pre sas de ener gia elé tri ca.

O SR. OSMAR DIAS (Sem par ti do – PR) – Mas
é uma con ces são fe de ral, Se na dor José Edu ar do
Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
São con ces sões. Essa dis cus são so bre a au to no mia
com cer te za vai de man dar um de ba te ju rí di co. Embo -
ra seja uma con ces são, a pro pri e da de, di ga mos as -
sim, da em pre sa é do Esta do do Pa ra ná. Por isso, in -
clu si ve, que o pro je to de ini ci a ti va po pu lar que vi sa va
es tan car a sua pri va ti za ção tra mi tou na Assem bléia
Le gis la ti va do Pa ra ná. Por tan to, além das ações que
es ta mos re a li zan do no Se na do, é fun da men tal, re al -
men te, que as ini ci a ti vas de na tu re za ju rí di ca – le -
van do em con si de ra ção as ques tões le van ta das por
V. Exª, como a do De pu ta do que vo tou sem to mar
pos se – ve nham a ser efe ti va das no sen ti do de que se 
im pe ça que o Go ver no do Pa ra ná, nes te mo men to
ab sur do que es ta mos pas san do, in sis ta na pri va ti za -
ção des sa em pre sa. Qu e ro me so mar ao pro nun ci a -
men to de V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. OSMAR DIAS (Sem par ti do – PR) –
Agra de ço ao Se na dor José Edu ar do Du tra. Só para
de mons trar o que acon te ce em nos so Esta do em al -
gu mas cir cuns tân ci as, por oca sião da pri va ti za ção do 
Ba nes ta do, os Se na do res Álva ro Dias, Ro ber to Re -
quião e eu en tra mos com uma ação po pu lar con tra o
Esta do, ne ga da sob o ar gu men to de que so mos re -
pre sen tan tes do Esta do e, por tan to, não po de mos en -
trar com uma ação con tra o Esta do. Pa re ce-me um
ab sur do tão gran de que não me re ce se quer co men -
tá rio.

Des sa fe i ta, para pre ser var, in clu si ve, que o pre -
ce den te não seja uti li za do, va mos es ti mu lar que os ci -
da dãos do Pa ra ná in gres sem com uma ação po pu lar
no sen ti do de anu lar até a vo ta ção da Assem bléia Le -
gis la ti va ou im pe dir que o pro ces so de pri va ti za ção
te nha se qüên cia, para evi tar o caos ao nos so Esta do.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Sem par ti do – PR) – Com
a anuên cia da Pre si dên cia, ouço V. Exª com mu i to
pra zer.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Osmar Dias, acom pa nha va do meu ga bi ne te, pela 
te le vi são do Se na do, o pro nun ci a men to de V. Exª des -
de o iní cio, quan do V. Exª deu pela mi nha fal ta no Ple -
ná rio, fa zen do re fe rên cia à nos sa par ti ci pa ção – mi -
nha, sua e do Se na dor Álva ro Dias – na vo ta ção da
Assem bléia Le gis la ti va, que aca bou sen do ven ci da pelo 
Go ver no con tra a opi nião de 93% dos pa ra na en ses. 



Não con cor do com a opi nião do Se na dor José
Edu ar do Du tra, por que se tra ta de uma con ces são fe -
de ral, e, se pro i bir mos a trans fe rên cia de con ces são
fe de ral para em pre sas pri va das, es ta re mos sus tan do
a ven da do Pa ra ná com uma me di da do Con gres so
Na ci o nal, sem a me nor som bra de dú vi da. 

Eu gos ta ria de cha mar a aten ção para o pro ces -
so de cor rup ção de que se va leu o Go ver no do Esta do 
para ven der a Co pel. Exis tem De pu ta dos que de cla -
ra ram es tar tro can do por car gos e fa vo res o seu voto,
como é o caso do De pu ta do Mo i sés Leô ni das, de
Lon dri na. O De pu ta do Chi co No ro es te fez re fe rên cia
a um te le fo ne ma que te ria re ce bi do do Pre si den te da
Re pú bli ca, do Vice-Pre si den te Mar co Ma ci el e do Se -
na dor Jor ge Bor nha u sen, Pre si den te do PFL, in sis tin -
do para que ele vo tas se con tra a opi nião da sua base
ele i to ral e de 93% dos pa ra na en ses. V. Exª per ce beu
a par ti ci pa ção im por tan te das nos sas igre jas. Os pa -
dres, nas igre jas, e os pas to res, nos tem plos, cha ma -
vam a aten ção da po pu la ção e pres si o na vam os de -
pu ta dos para que eles não vo tas sem o ab sur do da
ven da da Com pa nhia Pa ra na en se de Ener gia Elé tri -
ca. O pro ces so de cor rup ção foi ab so lu to. Mas essa
in ter fe rên cia do Pre si den te da Re pú bli ca, do
Vice-Pre si den te e do Pre si den te do PFL me cha mam
a aten ção para uma ma té ria da Fo lha de S.Pa u lo
que fa zia re fe rên cia ao fato de o úl ti mo acor do com o
FMI ter in cor po ra do o com pro mis so do Go ver no bra -
si le i ro em ven der a Com pa nhia Pa ra na en se de Ener -
gia Elé tri ca para gru pos pri va dos. Já de nun ci ei da tri -
bu na que a RWE, gru po ale mão que tra ba lha com
ener gia, con tra tou um es cri tó rio no Pa ra ná para com -
prar de pu ta dos. Essa in for ma ção me che gou por pes -
so as que pre sen ci a ram a re u nião em que os ad vo ga -
dos de ci di ram essa con tra ta ção de lo bis tas no Pa ra -
ná para com prar de pu ta dos. O pro ces so está vi ci a do
e tem o Pre si den te da Re pú bli ca como agen te, uma
es pé cie de ”bo i na ver de“ da glo ba li za ção, in ter fe rin do 
em as sun tos in ter nos do Pa ra ná e ten tan do do brar
de pu ta dos. O De pu ta do em ques tão, Chi co No ro es te, 
aca bou re pu di an do to das as ten ta ti va de co op ta ção e
vo tou con tra a ven da. Mas um tal de Li tro, dono de
bor déis, mo téis e bo a tes do Su do es te do Pa ra ná, mu -
dou o voto com pro me ti do an te ri or men te até em pro -
gra mas de te le vi são e vo tou fa vo ra vel men te, es ta be -
le cen do um de se qui lí brio na Assem bléia Le gis la ti va.
Essa ses são da Assem bléia tem que ser anu la da, e a
in ter fe rên cia do Pre si den te da Re pú bli ca e do
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca têm que ser de nun ci a -
das à exa us tão, por que eles es ta vam for çan do de pu -
ta dos a vo tar con tra a opi nião do seu Esta do e das
suas ba ses ele i to ra is.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Para
en cer rar, Sr. Pre si den te, pois sei que o meu tem po já
está ven ci do, que ro di zer que as opo si ções do Pa ra ná 
de vem se unir nes se caso para ten tar anu lar a ses são 
de on tem, to man do to das as pro vi dên ci as à Jus ti ça,
mas de vem se unir tam bém, Sr. Pre si den te, para im -
pe dir que esse gru po que está in fe li ci tan do o Pa ra ná
con ti nue no po der.

 Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre -
si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão, Pre si den -
te Inte ri no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go -
ver no, ape nas para fa zer um re gis tro; já ha via so li ci -
ta do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª, como Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra ape nas para fa -
zer um re gis tro, já que, on tem, dia 20 de agos to, foi o
Dia do Ma çom, co me mo ra do nes ta Casa com uma
ses são so le ne.

Como não es ta va pre sen te – es ta va em meu
Esta do –, não pude aqui me ma ni fes tar, mas eu gos -
ta ria, nes te mo men to, de re gis trar a im por tân cia da
Ma ço na ria para a his tó ria do Bra sil, para a cons tru ção 
da nos sa pá tria e pe dir a V. Exª a trans cri ção do meu
dis cur so, que en ca mi nho à Mesa nes te mo men to.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ROMERO
JUCÁ

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a ma ço na ria é
uma ins ti tu i ção ra mi fi ca da in ter na ci o nal men te e de di -
ca-se prin ci pal men te a fins fi lan tró pi cos. Um de seus
pi la res fun da men ta is é a fé no Su pre mo Arqui te to do
Uni ver so, sem a qual não é pos sí vel in gres sar em
suas fi le i ras.

Du ran te mu i to tem po se teve a Ma ço na ria en vol -
ta em uma aura de mis té rio, uma so ci e da de tida como 
ma lé fi ca e cu jos in te gran tes eram ex co mun ga dos
pela Igre ja Ca tó li ca.

Hoje, en con tram-se mu i tas in for ma ções so bre a 
Ma ço na ria na pró pria Inter net, a rede mun di al de
com pu ta do res, de mons tran do que o mito não se jus ti -
fi ca.



A de fi ni ção en con tra da no iní cio de um dos si tes
afir ma que ”O ma çom é um tra ba lha dor in can sá vel. O
ma i or ob je ti vo da sua luta é a cons tru ção de um mun -
do me lhor para a hu ma ni da de.“ Além dis so, res pe i -
tan do os va lo res des sa so ci e da de ini ciá ti ca, fi lan tró pi -
ca, na ci o na lis ta e pro gres sis ta, há va lo res a se rem
res pe i ta dos, per mi tin do con clu ir que ”ser ma çom é
um aval de que se tra ta de uma pes soa de boa con du -
ta e mo ral ili ba da“.

Por isso, al gu mas exi gên ci as são in dis pen sá ve -
is para qual quer pes soa ser ace i ta nos qua dros da
ma ço na ria:

– ser apre sen ta do por um mes tre ma çom;
– ter uma fa mí lia de vi da men te cons ti tu í da e

exem plar;
– ter men te e cor po que não pre ju di quem a sua

ini ci a ção e o seu re co nhe ci men to den tro da or dem;
– ter me i os pró pri os para seu sus ten to e o de

sua fa mí lia;
– sub me ter-se, sem cons tran gi men to, a pes qui -

sa de toda a sua vida (mo ral, in te lec tu al, ma te ri al e
es pi ri tu al);

– ser in qui ri do e es tu da do por no mí ni mo três
Mes tres Ma çons, jun ta men te com a es po sa, se ca -
sa do;

– ser bem ace i to no lo cal de tra ba lho, pe los vi zi -
nhos e no am bi en te so ci al em que vive;

– par ti ci par ati va men te de al gu ma en ti da de fi -
lan tró pi ca (usu rá rio não é bem ace i to na Ma ço na ria);

– ser fiel cum pri dor dos de ve res pac tu a dos e ter
bom cré di to nos me i os co mer ci a is;

– não pos su ir an te ce den tes cri mi na is.
Por ou tro lado, os ob je ti vos da ma ço na ria com -

ple men tam e não con tra di zem as cren ças re li gi o sas,
como al guns da que les que a com ba tem que rem fa zer 
crer. A ma ço na ria não é um cre do ou se i ta re li gi o sa.
Des sa for ma, ace i ta to dos os ho mens li vres e de bons 
cos tu mes, se jam eles cris tãos, ju de us, mu çul ma nos,
bu dis tas, ou de qual quer re li gião. O im por tan te é que 
te nham a fé no Su pre mo Arqui te to do Uni ver so, o
Cri a dor.

Den tro des se es pí ri to de tudo fa zer para me lho -
rar o bem-es tar de seus se me lhan tes, os ma çons es -
ti ve ram pre sen tes em to dos os fa tos im por tan tes da
his tó ria bra si le i ra, po den do-se des ta car, ain da no sé -
cu lo XVIII, os epi só di os da Incon fi dên cia Mi ne i ra e da
Con ju ra ção Ba i a na.

Cons ta dos Ana is Ma çô ni cos, pu bli ca dos em
1832, que ”no ano de 1800, cin co ma çons des ses dis -
per sos for ma ram uma loja e co me ça ram, com in vi o lá -
vel se gre do, a ini ci ar pes so as que go za vam de cré di -

to, ins tru í das e bem mo ri ge ra das. Essa pri me i ra loja,
que se cha mou União, avul tou logo em adep tos e
como nela se in cor po ras sem ou tros ma çons que já
en tão prin ci pi a vam a tra ba lhar, em me mó ria de con -
cor da rem to dos em fa zer um só cor po para me lhor se
co ad ju va rem, cha mou-se des de logo Re u nião“.

O pe río do com pre en di do en tre 1810 e 1821 re -
pre sen ta uma épo ca de sé ria per se gui ção à or dem
ma çô ni ca por de ter mi na ção da cor te, ten do ha vi do al -
gu mas lo jas de que, de tão efê me ras, não se guar dou
sua me mó ria. Tam bém se viu, na Insur re i ção Per -
nam bu ca na de 1817, a in fluên cia da ma ço na ria, mes -
mo es tan do ela qua se na clan des ti ni da de, o que deu
mais for ça ain da aos seus ini mi gos para per se gui-la.

Pas sa do o pe río do de re pres são, sur giu a Loja
Co mér cio e Artes e, de po is, a Gran de Loja do Ori en te
do Bra sil, com a ele va ção de José Bo ni fá cio de
Andra da, en tão Mi nis tro de Esta do, ao car go de
Grão-Mes tre. Ou tras lo jas fo ram sur gin do vin cu la das
ao Gran de Ori en te do Bra sil, como a União e Tran qüi -
li da de e a Espe ran ça de Ni te rói.

Des se pe río do de ma i or li be ra li da de até che -
gar-se à Inde pen dên cia do Bra sil, foi ne ces sá rio, por
as sim di zer, ape nas mais um pas so, com a atu a ção
des ta ca da dos ma çons. E ou tros pe río dos ou epi só -
di os mar can tes de nos sa his tó ria, como a Re gên cia,
a Abo li ção da Escra va tu ra e a Pro cla ma ção da Re pú -
bli ca, sem pre con ta ram com a par ti ci pa ção ati va de
ma çons ilus tres.

No pe río do re pu bli ca no, a ma ço na ria, ape sar de 
cres cer e de di ver si fi car suas ati vi da des pelo País, foi
per den do o po der de in fluên cia no Esta do bra si le i ro.
Des sa for ma, che gou até os nos sos dias como uma
as so ci a ção que bus ca gui ar-se pe las di re tri zes que a
nor te a ram des de o prin cí pio: a fra ter ni da de e a fi lan -
tro pia.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, cre io ser
da ma i or jus ti ça a ins ti tu i ção e co me mo ra ção da data
de 20 de agos to como o Dia Na ci o nal do Ma çom. O
Bra sil deve mu i to à ma ço na ria e po de mos ci tar per so -
na gens im por tan tís si mas de nos sa his tó ria que per -
ten ce ram aos seus qua dros, como José Bo ni fá cio de
Andra da, José Cle men te Pe re i ra, Jo a quim Gon çal ves 
Ledo, Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da, Frei Ca ne -
ca, Hi pó li to José da Cos ta, o Se na dor Ni co lau Ver -
gue i ro, Sal da nha Ma ri nho, o Vis con de do Rio Bran co,
o Du que de Ca xi as, o Ma re chal De o do ro da Fon se ca,
Qu in ti no Bo ca i ú va, Nilo Pe ça nha, en tre ou tros. Men -
ci o nar os gran des bra si le i ros do sé cu lo XX que per -
ten ce ram às fi le i ras ma çô ni cas se ria es ten der por
de ma is esta fala, que eu pre ten dia a mais bre ve pos -
sí vel.



Enten do que é jus ta a ho me na gem e a ins ti tu i -
ção do Dia Na ci o nal do Ma çom e que, sem a par ti ci -
pa ção de ho mens tão bem in ten ci o na dos e to ma dos
pelo es pí ri to de fra ter ni da de, o Bra sil não te ria che ga -
do a essa po si ção de des ta que que hoje ocu pa no
con ce i to das na ções.

É com mu i ta jus ti ça que esta data já re ce beu in -
clu si ve uma ho me na gem dos Cor re i os, com a emis -
são de um selo co me mo ra ti vo em 20 de agos to de
1992, so bre o Dia Na ci o nal do Ma çom e o re co nhe ci -
men to ao Gran de Ori en te do Bra sil.

Qu e ro apro ve i tar tam bém o trans cur so de mais
um 20 de agos to para cum pri men tar e ho me na ge ar
to dos aque les que per ten cem a essa ins ti tu i ção be -
ne mé ri ta, a ma ço na ria. Sem ela, a his tó ria do Bra sil
te ria sido es cri ta de for ma bas tan te di fe ren te.

As exi gên ci as men ci o na das para quem de se ja
fa zer par te des sa or ga ni za ção mul tis se cu lar nos dão
a cer te za de que, para ser ma çom, é pre ci so ser ho -
mem de bem e ter dis po si ção para tra ba lhar em fa vor
dos se me lhan tes.

Pode pa re cer pou co, mas es ta mos vi ven do uma 
épo ca de in di vi du a lis mo exa cer ba do, em que aque les 
que se dis põem a aju dar os se me lhan tes me re cem o
nos so res pe i to e ad mi ra ção.

Pa ra béns, ma çom, pelo seu dia.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 452, DE 2001
Nos ter mos do art. 336, II, do RISF, re que re mos

ur gên cia, para o Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 34, 
de 2001, ad vin do da apro va ção da Men sa gem (SF)
nº 247, de 2000, que “Pro põe ao Se na do Fe de ral seja 
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex -
ter no, com a con tra ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, no va lor equi va len te a US$180,000,000.00
(cen to e oi ten ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Trans por ta do ra
Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via–Bra sil – TBG e o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
– BIRD, me di an te lan ça men to de tí tu los no mer ca do
in ter na ci o nal de ca pi ta is, des ti na da ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro je to do Ga so du to Bo lí via–Bra sil”.

Sala das Co mis sões, de de 2001. – Lú cio
Alcân ta ra – José Agri pi no – José Fo ga ça – Jo nas
Pi nhe i ro – Ge ral do Melo – José Alen car – Edu ar do 
Su plicy – Bel lo Par ga – Pa u lo Sou to – José Co e lho
– Fre i tas Neto – Wel ling ton Ro ber to – Car los Be -
zer ra – Ro ber to Sa tur ni no.

REQUERIMENTO Nº 453, DE 2001

Nos ter mos do art. 336, II, com bi na do com o
338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro je to 
de Re so lu ção do Se na do nº 35, de 2001, ad vin do da
apro va ção do OFS nº 29/2001 que, “Enca mi nha ao
Se na do Fe de ral, ma ni fes ta ção do Ban co Cen tral do
Bra sil acer ca do pe di do do Mu ni cí pio de Juiz de Fora
(MG) para con tra tar ope ra ção de cré di to com o Ban co 
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, no âm bi to do Pro gra ma de Apo io à Mo der ni -
za ção da Admi nis tra ção Tri bu tá ria e da Ges tão dos
Se to res So ci a is Bá si cos – PMAT, no va lor de
R$2.094.968,00 (dois mi lhões, no ven ta e qua tro mil e
no ve cen tos e ses sen ta e oito re a is), com fi na li da de
ex clu si va de fi nan ci ar pro gra ma de in ves ti men to em
mo der ni za ção tri bu tá ria do mu ni cí pio".

Sala das Co mis sões, 21 de agos to de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra – José Alen car – Pa u lo Har tung –
José Edu ar do Du tra – Bel lo Par ga – Jo nas Pi nhe i -
ro – José Co e lho – Pa u lo Sou to – Fre i tas Neto –
Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Su plicy – José Agri -
pi no – Wel ling ton Ro ber to – José Fo ga ça – Car los
Be zer ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão vo ta dos após a Ordem do
Dia, na for ma do dis pos to do art. 340, II, do Re gi -
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção que se -
rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 23, DE 2001

Alte ra o § 3º do art. 128 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer que
a es co lha dos can di da tos ao car go de
Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do e do Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os será fe i ta me di an te
pro ces so ele ti vo.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O § 3º do art. 128 da Cons ti tu i ção Fe de ral 
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 128. ...............................................
..............................................................



§ 3º Os Mi nis té ri os Pú bli cos dos Esta -
dos e o do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os es -
co lhe rão me di an te ele i ção, den tre in te gran -
tes da car re i ra, na for ma da lei res pec ti va, o
seu Pro cu ra dor-Ge ral, que será no me a do
pelo Che fe do Po der Exe cu ti vo, para man da -
to de dois anos, per mi ti da uma re con du ção ."

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

Jus ti fi ca ção

Como as si na la mos em pro pos ta cor re la ta na
qual pre co ni za mos o mes mo pro ces so para a es co lha 
do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, des de a Cons ti tu i -
ção Re pu bli ca na de 1891, o Esta do bra si le i ro ado ta
como prin cí pio es tru tu ran te fun da men tal o co nhe ci do
prin cí pio da tri par ti ção de fun ções (ou da se pa ra ção
dos po de res), se gun do o mo de lo con sa gra do na
Cons ti tu i ção nor te-ame ri ca na de 1787, a par tir do
qual os Po de res do Esta do (Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e
Ju di ciá rio), em bo ra de vam atu ar com de se já vel in de -
pen dên cia, são es tru tu ra dos, na ver da de, de for ma
ni ti da men te in ter de pen den te.

Assim é que, na con for mi da de des se sis te ma, o
Che fe do Po der Exe cu ti vo es co lhe e no me ia, por
exem plo, após apro va ção do Se na do Fe de ral, os
mem bros da mais alta cor te de jus ti ça do País – o Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral. Como se vê, no exem plo
dado, da in ves ti du ra de mem bros do mais im por tan te
ór gão do Ju di ciá rio, atu am tam bém os dois ou tros Po -
de res, tudo na ex pec ta ti va de que, ao fi nal, fun ci o -
nem, en tre si, com a de se já vel har mo nia. Até por si -
me tria, pro ce di men to se me lhan te é trans plan ta do
para o âm bi to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, ob -
ser van do a in ves ti du ra dos can di da tos ao car go de
De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça lo cal as mes -
mas ca rac te rís ti cas, ob ser ve-se, no en tan to, que o
Le gis la ti vo e o Exe cu ti vo não in ter fe rem na es co lha
do Pre si den te do Po der Ju di ciá rio, seja ele es ta du al,
seja na ci o nal.

Ocor re que, em bo ra ten do como sá bia re fe rên -
cia, em ca sos da es pé cie, a ex pe riên cia cons ti tu ci o -
nal nor te-ame ri ca na, o cons ti tu in te bra si le i ro, ao
adap tar, com o pas sar do tem po, o re fe ri do mo de lo à
nos sa re a li da de, ter mi nou con sa gran do em nos sas
leis cons ti tu ci o na is pro ces sos de in ves ti du ra que, na
ver da de, ter mi nam por in frin gir a pró pria ló gi ca sub ja -
cen te ao sis te ma em co men to.

Esse pa re ce ser o caso, con ces sa ve nia, não
ape nas do pro ces so de in ves ti du ra no car go de Pro -
cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, apon ta do na ou tra pro -

pos ta ini ci al men te re fe ren ci a da, mas tam bém dos
car gos de Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do e do Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os, cu jos ti tu la res, se gun do a atu al
re da ção do § 3º do art. 128 da Lei Ma i or, o res pec ti vo
Go ver na dor não ape nas no me ia, mas tam bém in di ca
à apro va ção do Le gis la ti vo lo cal. Por tan to, ter mi na es -
co lhen do aque le que irá exer cê-lo!

É cer to que, nos ca sos aqui en fo ca dos, o Go ver -
na dor faz a es co lha a par tir de uma lis tra trí pli ce or ga -
ni za da pela pró pria ca te go ria. Con tu do, so bra-lhe,
sem pre, cer ta mar gem de ma no bra, a nos so ver, sus -
ce tí vel de cri ar no in di ca do à apro va ção do Le gis la ti vo 
lo cal cer to con fli to de in te res ses. Afi nal, ape sar do re -
du zi do uni ver so de es co lha, ter mi na ha ven do pre te ri -
ção de dois ou tros can di da tos, sem es que cer, ain da,
que pode ocor rer, pos te ri or men te, pelo me nos uma
re con du ção.

Ora, o Mi nis té rio Pú bli co, como é no tó rio, não in -
te gra qual quer dos clás si cos três Po de res do Esta do,
em or dem a jus ti fi car-se a ado ção do apon ta do me ca -
nis mo. Tra ta-se, na ver da de, de ins ti tu i ção fun da men -
tal ao bom fun ci o na men to do Esta do De mo crá ti co de
Di re i to que ado ta mos, mer cê da sua es sen ci a lís si ma
fun ção de fis cal da fiel exe cu ção das leis, um mis ter
em que, re co nhe ci da men te, se apre sen ta como re -
qui si to es sen ci al à in de pen dên cia não ape nas de
seus in te gran tes, mas so bre tu do de quem lhe exer ce
a che fia.

De ou tra par te, dada a sua con di ção de che fes
da re fe ri da ins ti tu i ção em ní vel es ta du al, de têm ain da
os Pro cu ra do res-Ge ra is a le gi ti mi da de ex clu si va para 
aju i zar ações e en ce tar pro ce di men tos sem os qua is
fica se ri a men te pre ju di ca da a fun ção de cus tos le gis
co me ti da ao Mi nis té rio Pú bli co que di ri gem. É o caso,
por exem plo, de pro ce di men tos que en vol vam apu ra -
ções con tra au to ri da des do Go ver no es ta du al, os
qua is di fi cil men te se rão ini ci a dos se o Pro cu ra -
dor-Ge ral man ti ver qua is quer la ços de vin cu la ção
com o Po der Exe cu ti vo lo cal, até mes mo o sin ge lo
sen ti men to de gra ti dão pela es co lha para o car go.

Em suma, pa re ce-nos mais do que evi den ci a do
pela nos sa ex pe riên cia his tó ri ca que o atu al pro ces so 
de in ves ti du ra ado ta do nos ca sos em tela ter mi na por
so la par o ní vel de in de pen dên cia que se es pe ra dos
che fes do Mi nis té rio Pú bli co nos Esta dos e no Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os.

A al ter na ti va que ora sub me te mos à apre ci a ção
do Con gres so Na ci o nal, de es co lha por ele i ção en tre
os mem bros da car re i ra, em nos so en ten der, afas ta
os apon ta dos in con ve ni en tes, pro pi ci an do aos vá ri os
ór gãos do Mi nis té rio Pú bli co nos Esta dos e no Dis tri to 



Fe de ral e Ter ri tó ri os uma atu a ção mu i to mais efi caz e
in de pen den te.

Sala das Ses sões, 21 de agos to 2001. – Se na -
dor Se bas tião Ro cha – PDT/AP.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 128.* O Mi nis té rio Pú bli co abran ge:
I – o Mi nis té rio Pú bli co da União, que com pre en de:
a) o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral;
b) o Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho;
e) o Mi nis té rio Pú bli co Mi li tar;
d) o Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter -

ri tó ri os;
II – os Mi nis té ri os Pú bli cos dos Esta dos.
§ 1º O Mi nis té rio Pú bli co da União tem por che fe 

o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, no me a do pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca den tre in te gran tes da car re i ra,
ma i o res de trin ta e cin co anos, após a apro va ção de
seu nome pela ma i o ria ab so lu ta dos mem bros do Se -
na do Fe de ral, para man da to de dois anos, per mi ti da a 
re con du ção.

§ 2º A des ti tu i ção do Pro cu ra dor-Gera] da Re pú -
bli ca, por ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, de ve -
rá ser pre ce di da de au to ri za ção da ma i o ria ab so lu ta
do Se na do Fe de ral.

§ 3º Os Mi nis té ri os Pú bli cos dos Esta dos e o do
Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os for ma rão lis ta trí pli ce

den tre in te gran tes da car re i ra, na for ma da lei res pec -
ti va, para es co lha de seu Pro cu ra dor-Ge ral, que será
no me a do pelo Che fe do Po der Exe cu ti vo, para man -
da to de dois anos, per mi ti da uma re con du ção.
....................................................................................

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

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 24, DE 2001

Alte ra a re da ção do art. 46 da Cons -
ti tu i ção, para es ta be le cer que o su plen te
de se na dor so men te subs ti tu i rá o ti tu lar
tem po ra ri a men te.

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 à
Cons ti tu i ção:

Art. 1º O § 3º do art. 46 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi ger com a se guin te re da ção:

“Art. 46. .................................................
..............................................................
§ 3º Cada Se na dor será ele i to com

dois su plen tes, para subs ti tuí-lo nos seus
afas ta men tos e im pe di men tos tem po rá ri os.

§ 4º Ha ven do vaga, será con vo ca da
ele i ção su ple men tar para 60 dias após, de -
ven do o su plen te as su mir o man da to até a
pos se do se na dor ele i to, sal vo se fal ta rem
seis me ses ou me nos de man da to, hi pó te se 
em que o su plen te as su mi rá até o fi nal do
man da to." (NR)

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção, res pe i ta dos os di re -
i tos dos atu a is su plen tes di plo ma dos.

Jus ti fi ca ção

A ques tão dos su plen tes de se na do res é tor -
men to sa, vis to que gera sé ri os e aba li za dos ques ti o -
na men tos quan to à le gi ti mi da de dos man da tos que
mu i tos exer cem por lon gos pe río dos.

Entre tan to, ape sar das dis cus sões, nada ain da foi
apro va do nes ta Casa ou na Câ ma ra dos De pu ta dos, no 
sen ti do de con fe rir ma i or le gi ti mi da de aos su plen tes,
mes mo ha ven do vá ri as pro pos tas em tra mi ta ção.

A pre sen te pro po si ção vem so mar-se às ou tras,
já em tra mi ta ção no Se na do, po rém dan do um tra ta -
men to di fe ren ci a do à ma té ria.

Enten de mos que a des pe i to das crí ti cas fe i tas,
numa re pre sen ta ção igua li tá ria, como a da Casa da
Fe de ra ção, não pode um Esta do fi car sem um de
seus re pre sen tan tes por pe río dos re la ti va men te lon -



gos – e a re gra do § 2º do art. 56 só ad mi te a cha ma da 
de ele i ção su ple men tar fal tan do mais de quin ze me -
ses para o tér mi no do man da to, quan do não hou ver
su plen te – o que tor na im pres cin dí vel a ado ção de
pro ce di men to que as se gu re a subs ti tu i ção, no caso
do Se na do.

O que pro po mos é que o subs ti tu to do se na dor
ele i to, o su plen te, as su ma ape nas tem po ra ri a men te a 
ca de i ra, nos afas ta men tos e im pe di men tos e até a
pos se do novo ti tu lar ele i to, na hi pó te se de va cân cia,
sen do que essa vaga de ve rá ser dis pu ta da em ele i -
ção su ple men tar a re a li zar-se ses sen ta dias após a
de cla ra ção de vaga, des de que fal tem mais de seis
me ses para o tér mi no do man da to. Esse pra zo está
es ta be le ci do para evi tar o des per dí cio com ele i ções
su ces si vas, vis to que no úl ti mo pe río do do man da to,
já se es ta rá em dis pu ta o man da to su ces si vo.

Sem pre ju í zo do res pe i to que nos me re cem to -
dos os se na do res, é in con tes tá vel que os su plen tes
hoje com as sen to nes ta Casa são em nú me ro sig ni fi -
ca ti vo e que, nes ta nova fase da po lí ti ca bra si le i ra, há
que se to mar me di das que as se gu rem le gi ti mi da de
aos re pre sen tan tes, só con fe ri da pelo voto.

Daí por que di fe ren ci ar mos o afas ta men to tem -
po rá rio – quan do o su plen te as su mi ria – do de fi ni ti vo,
em que a as sun ção do man da to se da ria por pra zo
de ter mi na do, su fi ci en te à re a li za ção de ele i ções su -
ple men ta res.   A so ci e da de está a exi gir o apri mo ra -
men to do pro ces so po lí ti co e o Se na do Fe de ral tem
de dar res pos tas a essa de man da.

Essas as ra zões que nos le vam a apre sen tar à
Casa mais esta al ter na ti va para a so lu ção da pro ble -
má ti ca dos su plen tes de se na do res.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Se -
na dor Pa u lo Har tung – PPS/ES.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 46. O Se na do Fe de ral com põe-se de re pre -

sen tan tes dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, ele i tos
se gun do o prin cí pio ma jo ri tá rio.

§ 1º Cada Esta do e o Dis tri to Fe de ral ele ge rão
três Se na do res, com man da to de oito anos.

§ 2º A re pre sen ta ção de cada Esta do e do Dis tri -
to Fe de ral será re no va da de qua tro em qua tro anos,
al ter na da men te, por um e dois ter ços.

§ 3º Cada Se na dor será ele i to com dois su plen tes.
....................................................................................

Art. 56. Não per de rá o man da to o De pu ta do ou
Se na dor:

I – in ves ti do no car go de Mi nis tro de Esta do, Go -
ver na dor de Ter ri tó rio, Se cre tá rio de Esta do, do Dis tri -
to Fe de ral, de Ter ri tó rio, de Pre fe i tu ra de Ca pi tal ou
che fe de mis são di plo má ti ca tem po rá ria;  II – li cen ci a -
do pela res pec ti va Casa por mo ti vo de do en ça, ou
para tra tar, sem re mu ne ra ção, de in te res se par ti cu lar, 
des de que, nes te caso, o afas ta men to não ul tra pas se
cen to e vin te dias por ses são le gis la ti va.

§ 1º O su plen te será con vo ca do nos ca sos de
vaga, de in ves ti du ra em fun ções pre vis tas nes te ar ti -
go ou de li cen ça su pe ri or a cen to e vin te dias.

§ 2º Ocor ren do vaga e não ha ven do su plen te,
far-se-á ele i ção para pre en chê-la se fal ta rem mais de
quin ze me ses para o tér mi no do man da to.

§ 3º Na hi pó te se do in ci so I, o De pu ta do ou Se -
na dor po de rá op tar pela re mu ne ra ção do man da to.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – As Pro -
pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção que aca bam de ser
li das es tão su je i tas às dis po si ções es pe cí fi cas cons -
tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo -
tou-se, na úl ti ma sex ta-fe i ra, 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 de apre ci a ção, pelo Ple ná -
rio, do Pro je to de Lei do Se na do nº 93, de 2001, de
au to ria da Se na do ra Emi lia Fer nan des, que ”de no mi -
na Ro do via Gas par Sil ve i ra Mar tins o tre cho da ro do -



via BR – 153, que liga a ci da de de Ace guá à ro do via
BR – 290, no Esta do do Rio Gran de do Sul.

A Pre si dên cia anun cia ao Ple ná rio que o pro je to 
foi apro va do ter mi na ti va men te pela Co mis são de
Edu ca ção e teve ela bo ra da a re da ção do tex to fi nal
pela Co mis são Di re to ra para pro mo ção de ade qua -
ção re da ci o nal.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do, nos ter mos do art. 98, Inci so V, do Re gi -
men to Inter no, a re da ção do tex to fi nal do pro je to, que 
será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te: 

PARECER Nº 798, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do tex to fi nal do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 93, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
tex to fi nal do Pro je to de Lei do Se na do nº 93, de 2001, 
que de no mi na Ro do via Gas par Sil ve i ra Mar tins o tre -
cho da ro do via BR-153 que liga a ci da de de Ace guá à
ro do via BR-290, no Esta do do Rio Gran de do Sul,
apro va do ter mi na ti va men te na Co mis são de Edu ca -
ção, com al te ra ções re da ci o na is para ade qua ção do
nome par la men tar do ho me na ge a do.

Sala de Re u niões da Co mis são, 21 de agos to
de 2001. – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca val can te –
Anto nio Car los Va la da res – Ma ria do Car mo
Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 798, DE 2001

De no mi na Ro do via Se na dor Sil ve i ra 
Mar tins o tre cho da ro do via BR-53 que
liga a ci da de de Ace guá à ro do via
BR-290, no Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É de no mi na do “Ro do via Se na dor Sil ve i ra

Mar tins” o tre cho da ro do via BR-153 que liga a ci da de
de Ace guá à ro do via BR-290, no Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro -
je to, nos ter mos da re da ção do tex to fi nal que aca ba 
de ser lido, vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

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 Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 1099-L-PFL/2001

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

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 Blo co Par la men -
tar PFL/PST 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 2.203,
de 8 de agos to de 2001, que “ins ti tui o Pro gra ma Bol -
sa-Ren da para aten di men to à po pu la ção atin gi da pe -
los efe i tos da es ti a gem, in clu í da na re gião do
Semi-Ári do, 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 Fran cis co Co e lho
De pu ta do Pa u lo Ma ga lhães

Su plen te:
De pu ta do Car los Alber to Ro sa do
De pu ta do João Car los Ba ce lar
Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -

ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

OFÍCIO Nº 1100-L-PFL/2001

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

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 Blo co Par la men -
tar PFL/PST 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 2.204,
de 8 de agos to de 2001, que “abre cré di to ex tra or di -
ná rio ao Orça men to de in ves ti men to para 2001, em
fa vor de di ver sas em pre sas do Gru po Ele tro brás, no
va lor to tal de R$1.145.202.481,00, para os fins que
es pe ci fi ca”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di -
ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Ma u ro Fe cury
De pu ta do Yvo nil ton Gon çal ves

Su plen te:
De pu ta do Mo re i ra Fer re i ra
De pu ta do Pe dro Iru jo
Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -

ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

OF. GLPMDB Nº 178/200

Bra sí lia, 21 de agos to de 2001

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

Exce lên cia a in di ca ção do Se na dor José Sar ney,



como mem bro ti tu lar, em vaga an te ri or men te ocu pa -
da pelo Se na dor Nova da Cos ta, na Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal – CRE.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 523

Bra sí lia, 21 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia os no mes dos

De pu ta dos do PMDB, que com po rão a Co mis são
Mis ta des ti na da a apre ci ar e pro fe rir pa re cer à Me di da 
Pro vi só ria nº 2.203, de 8 de agos to de 2001, em subs -
ti tu i ção aos an te ri or men te de sig na dos.

Ti tu lar
Fer nan do Di niz

Su plen te
Arman do Mon te i ro
Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -

tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do
Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

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
Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 143, DE 2001

Alte ra a re da ção do art. 43 da Lei
nº 9.078, de 11 de se tem bro de 1990,
para dis ci pli nar hi pó te ses de sus pen são
de re gis tro de ca das tros de de ve do res, a
pena por co bran ça in de vi da e a ca rac te ri -
za ção de dano mo ral pela in clu são in de -
vi da em ca das tro de de ve do res, de fi nin -
do os li mi tes da in de ni za ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei al te ra a re da ção do art. 43 da Lei

nº 9.078, de 11 de se tem bro de 1990, para dis ci pli nar
hi pó te ses de sus pen são de re gis tro de ca das tros de
de ve do res, a pena por co bran ça ju di ci al in de vi da, a
ca rac te ri za ção de dano mo ral pela in clu são in de vi da
em ca das tro de de ve do res e os li mi tes de in de ni za -
ção apli cá ve is.

Art. 2º O art. 43 da Lei nº 9.078, de 11 de se tem -
bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 43. .................................................
..............................................................
§ 6º Impug na da ju di ci al men te em

ação, con tes ta ção ou em bar gos do de ve dor
a co bran ça de dé bi tos do con su mi dor, o juiz
de ter mi na rá a sus pen são do re gis tro no ca -
das tro de de ve do res, fi xan do, des de logo,
mul ta de quin ze a vin te por cen to do va lor
do dé bi to para o caso de ser jul ga da in sub -
sis ten te a im pug na ção.

§ 7º Se a im pug na ção for par ci al, po -
de rá o de ve dor ofe re cer a de pó si to ju di ci al,
em di nhe i ro, o va lor que en ten der de vi do;
após o de pó si to, o juiz de ter mi na rá a sus -
pen são do nome no ca das tro e fi xa rá pena
de mul ta de dez a quin ze por cen to do va lor
do dé bi to, para a hi pó te se de a ofer ta ser in -
su fi ci en te.

§ 8º Sem pre ju í zo de even tu al re pa ra -
ção mo ral ca bí vel, jul ga da in de vi da ou ex ces -
si va a co bran ça, na mes ma sen ten ça o juiz
con de na rá o co bra dor na pena pre vis ta no
art. 1.531 do Có di go Ci vil, ar bi tran do o va lor.

§ 9º o lan ça men to in de vi do do nome
do con su mi dor no re gis tro de ban cos de da -
dos e ca das tro de con su mi do res, ou sem
obe de cer as for ma li da des es ta be le ci das
nes te ar ti go, im por ta dano mo ral in de ni zá -
vel, ao pru den te ar bí trio do juiz, con si de ran -
do a ca pa ci da de eco nô mi ca do au tor da
ofen sa e o sen ti do pe da gó gi co da pu ni ção.

§ 10. A in de ni za ção ar bi tra da nos ter -
mos do pa rá gra fo an te ri or será de no mí ni -
mo o equi va len te a duas pres ta ções até o
má xi mo de dez ve zes o va lor do cré di to con -
ce di do.

§ 11. São so li da ri a men te res pon sá ve is 
pelo re gis tro e por even tu a is re pa ra ções de
er ros ou da nos a pes soa que re que rer o re -
gis tro e a pró pria en ti da de ges to ra do ban co 
de da dos."

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A ques tão do re gis tro do nome do con su mi dor
nos ban cos de da dos de pro te ção ao cré di to ain da ca -
re ce de me lhor dis ci pli na men to le gal.



Mu i tos abu sos são co me ti dos e a re pa ra ção dos 
da nos que ori gi nam nem sem pre se dá de ma ne i ra rá -
pi da como de ve ria, vis to que a le gis la ção pro ces su al
em vi gor fa vo re ce a chi ca na pro ces su al e não há es -
pe ci fi ca ção le gal dos pa râ me tros.

O pre sen te pro je to al te ra a re da ção do art. 43
da Lei nº 8.078, de 1990, para in clu ir seis no vos pa -
rá gra fos:

– o § 6º, in clui o ques ti o na men to ju di ci al da co -
bran ça como ca u sa sus pen si va da in for ma ção ne ga -
ti va do con su mi dor, su je i tan do o de ve dor, na hi pó te se
de in sub sis tên cia da im pug na ção, a mul ta de 15 a
20% do va lor do dé bi to;

– o § 7º, para es ta be le cer a pos si bi li da de de
sus pen são ju di ci al do re gis tro na hi pó te se em que o
de ve dor não ques ti o na o dé bi to mas sim o seu va lor,
des de que de po si te à con ta do ju í zo o va lor que en -
ten der de vi do, de ven do a or dem do juiz pre de ter mi nar 
a mul ta para a hi pó te se de a ofer ta ser jul ga da in su fi -
ci en te;

– o § 8º, de ter mi nan do que a co bran ça in de vi da
ou ex ces si va im por ta rá na con de na ção do co bra dor
nas pe nas pre vis tas no art. 1.531 do Có di go Ci vil;

– o § 9º, para es ta be le cer que o re gis tro in de vi -
do do con su mi dor em ban cos de da dos de pro te ção
ao cré di to im por ta dano mo ral – in de ni zá vel por ar bi -
tra men to do juiz;

– o § 10, es ta be le cen do pa râ me tros à con de na -
ção ju di ci al, que de ve rá si tu ar-se en tre duas pres ta -
ções e dez ve zes o va lor do cré di to con ce di do;

– o § 11, es ta be le cen do a so li da ri e da de en tre
quem so li ci tar o re gis tro e a en ti da de ges to ra do ban -
co de da dos.

Com o es ta be le ci men to de co-res pon sa bi li da -
de, es pe ra-se mi ni mi zar os da nos ca u sa dos aos con -
su mi do res, vis to que o pró prio ges tor do ban co de in -
for ma ções, para se aca u te lar, so li ci ta rá do cu men tos
do so li ci tan te do re gis tro.

Por ou tro lado, a par de es ta be le cer a pos si bi li -
da de de sus pen são do re gis tro na hi pó te se de im pug -
na ção, to tal ou par ci al, do dé bi to, es ta be le ce o pro je to 
mul ta para o caso de a im pug na ção ser de cla ra da in -
sub sis ten te.

Ca rac te ri za como ca u sa do ra de dano mo ral a
in clu são in de vi da, ou em de so be diên cia às for ma li da -
des le ga is, em ca das tro de ina dim plen tes e es ta be le -
ce li mi tes mí ni mo e má xi mo para a fi xa ção da in de ni -
za ção.

Os li mi tes es ta be le ci dos ao ar bi tra men to de da -
nos mo ra is nas re la ções de con su mo con fe re ao juiz
am pli tu de que lhe per mi ta, pon de ran do as va riá ve is

fac tu a is, es ta be le cer a re pa ra ção ple na do dano. Por
exem plo, na hi pó te se de um as sa la ri a do que ga nha
um sa lá rio mí ni mo e que ne ces si ta do cré di to para ad -
qui rir os bens de que ne ces si ta, se for lan ça do in de vi -
da men te no rol dos de ve do res em face de um cré di to
de R$50,00, não ve nha a re ce ber uma in de ni za ção
de cin co ou dez re a is, que se ria paga por uma gran de
loja de de par ta men tos sem qual quer agra vo para
esta. Em hi pó te ses como tais, por cer to o juiz po de rá
es ta be le cer a in de ni za ção de até qui nhen tos re a is, o
que já pas sa a ser sig ni fi ca ti va tan to para o con su mi -
dor quan to para o lo jis ta. Em con tra par ti da, na hi pó te -
se de fi nan ci a men to de um ve í cu lo, po de rá ado tar
como pa râ me tro um de ter mi na do nú me ro de pres ta -
ções, a fim de não pro mo ver o en ri que ci men to sem
ca u sa do con su mi dor.

É im por tan te trans cre ver o art. 1.531 do Có di go
Ci vil, ado ta do como pena a ser apli cá vel por co bran ça 
in de vi da. Aque le dis po si ti vo es ta be le ce:

Art. 1.531. Aque le que de man dar por
dí vi da já paga, no todo ou em par te, sem
res sal var as quan ti as re ce bi das, ou pe dir
mais do que for de vi do, fi ca rá obri ga do a pa -
gar ao de ve dor, no pri me i ro caso, o do bro
do que hou ver co bra do e, no se gun do, o
equi va len te do que dele exi gir, sal vo se, por
lhe es tar pres cri to o di re i to, de ca ir da ação.

Há cer ta li be ra li da de dos tri bu na is quan to à apli -
ca ção da pe na li da de pre vis ta no art. 1.531 do Có di go
Ci vil, en ten den do de exi gir pro va ine quí vo ca da má-fé
da que le que pro ce de à co bran ça in de vi da para a in ci -
dên cia da pena.

Esta não nos pa re ce a me lhor so lu ção no atu al
qua dran te em que as in for ma ções se pro pa gam a ve -
lo ci da des es pan to sas. Qu al quer co bran ça in de vi da
tem efe i tos ime di a tos na vida do ci da dão, no seu
aces so ao cré di to, daí por que, en ten do ser ne ces sá -
rio con fe rir ob je ti vi da de ao dis po si ti vo, dis pen san do,
in clu si ve, a ne ces si da de de nova de man da para co -
brar a apli ca ção da pena.

Pelo tex to pro pos to, a mes ma sen ten ça que jul -
gar im pro ce den te ou par ci al men te pro ce den te a co -
bran ça, de ve rá con de nar aque le que co brou in de vi -
da ou ex ces si va men te na pena pre vis ta na le gis la -
ção ci vil .

Essas as ra zões que nos le vam a apre sen tar o
pre sen te pro je to.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Se -
na dor Pa u lo Har tung, PPS/ES.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

SEÇÃO VI
Dos Ban cos de Da dos e

Ca das tros de Con su mi do res

....................................................................................
Art. 43. O con su mi dor, sem pre ju í zo do dis pos to

no art. 86, terá aces so às in for ma ções exis ten tes em
ca das tros, fi chas, re gis tros e da dos pes so a is e de
con su mo ar qui va dos so bre ele, bem como so bre as
suas res pec ti vas fon tes.

§ 1º Os ca das tros e da dos de con su mi do res de -
vem ser ob je ti vos, cla ros, ver da de i ros e em lin gua -
gem de fá cil com pre en são, não po den do con ter in for -
ma ções ne ga ti vas re fe ren tes a pe río do su pe ri or a cin -
co anos.

§ 2º A aber tu ra de ca das tro, fi cha, re gis tro e da dos 
pes so a is e de con su mo de ve rá ser co mu ni ca da por es -
cri to ao con su mi dor, quan do não so li ci ta da por ele.

§ 3º O con su mi dor, sem pre que en con trar ine xa -
ti dão nos seus da dos e ca das tros, po de rá exi gir sua
ime di a ta cor re ção, de ven do o ar qui vis ta, no pra zo de
cin co dias úte is, co mu ni car a al te ra ção aos even tu a is
des ti na tá ri os das in for ma ções in cor re tas.

§ 4º Os ban cos de da dos e ca das tros re la ti vos a
con su mi do res, os ser vi ços de pro te ção ao cré di to e
con gê ne res são con si de ra dos en ti da des de ca rá ter
pú bli co.

§ 5º Con su ma da a pres cri ção re la ti va à co bran -
ça de dé bi tos do con su mi dor, não se rão for ne ci das,
pe los res pec ti vos Sis te mas de Pro te ção ao Cré di to,
qua is quer in for ma ções que pos sam im pe dir ou di fi -
cul tar novo aces so ao cré di to jun to aos for ne ce do res.
....................................................................................

CÓDIGO CIVIL

LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916

....................................................................................
Art. 1.531. Aque le que de man dar por dí vi da já

paga, no todo ou em par te, sem res sal var as quan ti as
re ce bi das, ou pe dir mais do que for de vi do, fi ca rá obri -
ga do a pa gar ao de ve dor, no pri me i ro caso, o do bro
do que hou ver co bra do e, no se gun do, o equi va len te
do que dele exi gir, sal vo se, por lhe es tar pres cri to o
di re i to, de ca ir da ação.
....................................................................................

(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 144, DE 2001

Alte ra a Lei nº 4.591, de 16 de de -
zem bro de 1964, para de ter mi nar a res -
pon sa bi li da de su ces só ria do ad qui ren te,
a qual quer tí tu lo, de em pre en di men to
imo bi liá rio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei al te ra a re da ção da Lei nº 4.591,

de 16 de de zem bro de 1964, para de ter mi nar a res -
pon sa bi li da de su ces só ria do ad qui ren te de em pre en -
di men to imo bi liá rio.

Art. 2º Acres cen te-se o se guin te art. 31-A à Lei
4.591, de 16 de de zem bro de 1964:

“Art. 31-A. Aque le que ad qui rir, por
qual quer meio ou for ma, todo o em pre en di -
men to imo bi liá rio que ca rac te ri ze in cor po ra -
ção imo bi liá ria que já te nha fra ções pro me ti -
das à ven da, su ce de rá o an ti go in cor po ra -
dor em di re i tos e obri ga ções pe ran te os
pro mi ten tes com pra do res de fra ções ou
uni da des.

Pa rá gra fo úni co. Ha ven do ces são de
cré di tos e aqui si ção pa ra le la do imó vel, o
ces si o ná rio será so li da ri a men te res pon sá -
vel, pe ran te os pro mi ten tes com pra do res de
fra ções ou uni da des, pe las obri ga ções as -
su mi das pelo in cor po ra dor-ce den te."

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Te mos as sis ti do no mer ca do imo bi liá rio bra si le i -
ro ver da de i ras afron tas à pou pan ça po pu lar, sem que
os con su mi do res te nham o mí ni mo de ga ran ti as de
que o so nho da casa pró pria ve nha a tor nar-se um pe -
sa de lo com di men sões re a is.

O fa mo so caso “Encol”, uma po tên cia imo bi liá ria 
que ruiu e com a sua ru í na le vou ao de ses pe ro e ao
pre ju í zo mi lha res de fa mí li as bra si le i ras, é exem plar
no sen ti do de que a su ces são do in cor po ra dor por ou -
tro, nem sem pre as se gu ra aos ad qui ren tes de uni da -
des os seus di re i tos.

O pre sen te pro je to visa es ta be le cer a su ces são
le gí ti ma, em di re i tos e obri ga ções, do in cor po ra dor
ori gi ná rio pelo ad qui ren te do em pre en di men to, a fim
de as se gu rar o cum pri men to dos con tra tos.

Como, to da via, pode-se fa zer a su ces são por
ato si mu la do, me di an te ces são de di re i tos e pa ra le la



com pra do imó vel em si, o pro je to pre vê que nes ta hi -
pó te se ha ve rá res pon sa bi li da de so li dá ria en tre o ad -
qui ren te-ces si o ná rio e o in cor po ra dor-ce den te.

Con fe rir ma i or pro te ção ao ad qui ren te de fra -
ções em in cor po ra ção imo bi liá ria é o ob je to des te
pro je to que, con fio, sem pre ju í zo de aper fe i ço a men -
tos, re ce be rá o aval de meus pa res.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Se -
na dor Pa u lo Har tung, PPS/ES.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

Dis põe so bre o con do mí nio em edi -
fi ca ções e as in cor po ra ções imo bi liá ri as .

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

Art. 31. A ini ci a ti va e a res pon sa bi li da de das in -
cor po ra ções imo bi liá ri as ca be rão ao in cor po ra dor,
que so men te po de rá ser:

a) o pro pri e tá rio do ter re no, o pro mi ten te com -
pra dor, o ces si o ná rio des te ou pro mi ten te ces si o ná rio 
com tí tu lo que sa tis fa ça os re qui si tos da alí nea a do
art. 32;

b) o cons tru tor (De cre to nº 23.569, de
11-12-33, e 3.995, de 31 de de zem bro de 1941, e
De cre to-lei nº 8.620, de 10 de ja ne i ro de 1946) ou
cor re tor de imó ve is (Lei nº 4.116, de 27-8-62).

§ 1º No caso da alí nea b, o in cor po ra dor será in -
ves ti do, pelo pro pri e tá rio de ter re no, o pro mi ten te
com pra dor e ces si o ná rio des te ou o pro mi ten te ces -
si o ná rio, de man da to ou tor ga do por ins tru men to pú -
bli co, onde se faça men ção ex pres sa des ta lei e se
trans cre va o dis pos to no § 4º do art. 35, para con clu ir
to dos os ne gó ci os ten den tes à ali e na ção das fra ções
ide a is de ter re no, mas se obri ga rá pes so al men te pe -
los atos que pra ti car na qua li da de de in cor po ra dor.

§ 2º Ne nhu ma in cor po ra ção po de rá ser pro pos -
ta à ven da sem a in di ca ção ex pres sa do in cor po ra dor, 
de ven do tam bém seu nome per ma ne cer in di ca do os -
ten si va men te no lo cal da cons tru ção.

§ 3º Toda e qual quer in cor po ra ção, in de pen den -
te men te da for ma por que seja cons ti tu í da, terá um ou 
mais in cor po ra do res so li da ri a men te res pon sá ve is,
ain da que em fase su bor di na da a pe río do de ca rên -
cia, re fe ri do no art. 34.

(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 145. DE 2001

Alte ra o art. 94 da Lei nº 8.171, de 17 
de ja ne i ro de 1991, que “dis põe so bre a
po lí ti ca agrí co la”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 94, da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro 

de 1991, pas sa a vi ger com a se guin te re da ção:

Art. 94. O Po der Pú bli co in cen ti va rá
pri o ri ta ri a men te:

..............................................................
V – o es ta be le ci men to de ta ri fas es pe -

ci a is para pro mo ver o de sen vol vi men to da
aqüi cul tu ra. (AC)

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

Jus ti fi ca ção

A aqüi cul tu ra cons ti tui-se numa das ati vi da des
mais pro mis so ras tan to do pon to de vis ta eco nô mi co
quan to so ci al e am bi en tal. A pes ca pre da tó ria pra ti ca -
da em pas sa do re cen te re du ziu o es to que de vá ri as
es pé ci es

e co lo cou em pe ri go de ex tin ção ou tras tan tas,
além de com pro me ter a so bre vi vên cia das co mu ni da -
des de pes ca do res ar te sa na is.

A pro du ção de pe i xes, mo lus cos e crus tá ce os,
além de ga ran tir ali men tos ri cos em pro te í na para a
po pu la ção em ge ral, per mi te aos pro du to res ru ra is
au men tar sua ren da, pre ser van do o meio am bi en te e
ga ran tin do a sus ten ta bi li da de da ati vi da de no mé dio e 
lon go pra zos.

A ener gia elé tri ca é um dos prin ci pa is fa to res de
pro du ção da aqüi cul tu ra, mas seu ele va do cus to
cons ti tui um dos obs tá cu los para o au men to da pro -
du ção em nos so meio.

Assim, ao pro por o acrés ci mo ao art. 94 da Lei
nº 8.171, de 1991, a cha ma da Lei Agrí co la, de dis po -
si ti vo so bre o for ne ci men to de ener gia elé tri ca a pre -
ços es pe ci a is para in cen ti var a aqüi cul tu ra, acre di ta -
mos es tar dan do um pas so im por tan te para de sen vol -
vi men to do se tor.

Com este pro ce di men to, den tro das atri bu i ções
des ta Casa, bus ca mos ga ran tir o res pal do le gal para
o es ta be le ci men to de uma po lí ti ca de for ne ci men to
de ener gia elé tri ca com ta ri fas di fe ren ci a das para a
aqüi cul tu ra.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Se -
na dor Luiz Pon tes.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

Dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

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 XXI
Da Ele tri fi ca ção Ru ral

Art. 94. O Po der Pú bli co in cen ti va rá pri o ri ta ri a -
men te:

I – ati vi da des de ele tri fi ca ção ru ral e co o pe ra ti -
vas ru ra is, atra vés de fi nan ci a men tos das ins ti tu i ções
de cré di to ofi ci a is, as sis tên cia téc ni ca na im plan ta ção 
de pro je tos e ta ri fas de com pra e ven da de ener gia
elé tri ca, com pa tí ve is com os cus tos de pres ta ção de
ser vi ços;

II – a cons tru ção de pe que nas cen tra is hi dre lé -
tri cas e ter mo e lé tri cas de apro ve i ta men to de re sí du os 
agrí co las, que ob je ti vem a ele tri fi ca ção ru ral por co o -
pe ra ti vas ru ra is e ou tras for mas as so ci a ti vas;

III – os pro gra mas de flo res ta men to ener gé ti co e 
ma ne jo flo res tal, em con for mi da de com a le gis la ção
am bi en tal, nas pro pri e da des ru ra is;

IV – o es ta be le ci men to de ta ri fas di fe ren ci a das
ho ro zo na is.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 146, DE 2001

Dis põe so bre isen ção do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI na
aqui si ção, pelo Mu ni cí pio, de ve í cu lo au -
to mo tor co le ti vo des ti na do ao trans por te
es co lar.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos 

Indus tri a li za dos – IPI, até 31 de de zem bro de 2005,
os ve í cu los au to mó ve is para trans por te de nove pes -
so as ou mais, in clu in do o mo to ris ta, clas si fi ca dos na
po si ção 8702 da No men cla tu ra Co mum do Mer co sul
– NCM, quan do ad qui ri dos pe los mu ni cí pi os e des ti -
na dos ao trans por te es co lar.

Art. 2º A isen ção será re co nhe ci da pela re par ti -
ção com pe ten te do Mi nis té rio da Fa zen da, me di an te

pré via ve ri fi ca ção de que o ad qui ren te pre en che os
re qui si tos pre vis tos nes ta lei.

Art. 3º Fica as se gu ra da a ma nu ten ção do cré di -
to do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos re la ti vo 
às ma té ri as-pri mas, aos pro du tos in ter me diá ri os e ao
ma te ri al de em ba la gem efe ti va men te uti li za dos na in -
dus tri a li za ção dos pro du tos re fe ri dos nes ta lei.

Art. 4º A des ti na ção do ve í cu lo ad qui ri do nos
ter mos des ta lei em fi na li da de di ver sa da re fe ri da no
art. 1º, bem como sua ali e na ção, an tes de cin co anos
con ta dos da data de sua aqui si ção, a pes soa que não
sa tis fa ça às con di ções nela es ta be le ci das, su je i tam o
ali e nan te ao pa ga men to do tri bu to dis pen sa do, atu a li -
za do na for ma da le gis la ção tri bu tá ria, sem pre ju í zo
das pe na li da des ca bí ve is.

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

Jus ti fi ca ção

A si tu a ção do trans por te es co lar em mu i tos mu -
ni cí pi os bra si le i ros, ca rac te ri za da pela ine xis tên cia de 
ve í cu los, pelo pés si mo es ta do de con ser va ção dos
pou cos exis ten tes e pela uti li za ção de ve í cu los ina de -
qua do ao trans por te de alu nos, so bre tu do de cri an -
ças e ado les cen tes, tor nou-se mo ti vo de gran de pre o -
cu pa ção de toda a so ci e da de bra si le i ra. Não têm sido
ra ros os ca sos de aci den tes fa ta is, con for me ve i cu la -
dos na im pren sa, que atin gem, no mais das ve zes,
es tu dan tes dos es ta dos e mu ni cí pi os mais ca ren tes
da Fe de ra ção, os qua is não pos su em qual quer ou tra
pos si bi li da de de se des lo car para as es co las além do
trans por te, qua se sem pre ir re gu lar, ofe re ci do pe las
pre fe i tu ras mu ni ci pa is.

São co muns os re la tos de trans por te es co lar
re a li za do em ve í cu los que não re ú nem as con di ções
mí ni mas de se gu ran ça, e mu i tas ve zes re a li za do até
em ve í cu los ina de qua dos ao trans por te de pas sa ge i -
ros, como os ca mi nhões e ca mi o ne tas do tipo
“pau-de-ara ra”. Não há dú vi da de que esse es ta do
las ti má vel do trans por te es co lar tem que ser mo di fi -
ca do o mais bre ve pos sí vel.

Num ce ná rio como esse, não se pode com -
pre en der que a aqui si ção de ve í cu los co le ti vos, pe las 
pre fe i tu ras, des ti na dos ao trans por te gra tu i to de alu -
nos, pos sa ser ob je to de tri bu ta ção. Esse tipo de
trans por te é de ver do Po der Pú bli co e re quer não só a
subs ti tu i ção de ve í cu los ina de qua dos ou em mau es -
ta do de con ser va ção, por ve í cu los no vos, como tam -
bém a pró pria aqui si ção onde es tes ain da não exis -
tam. Vale di zer, os mu ni cí pi os não po dem de i xar de
for ne cer aos alu nos que re si dam em lo ca li da des dis -
tan tes me i os de trans por te se gu ros e com um mí ni mo 



de con for to, sob pena de sub tra ir-lhes o sa gra do di re i -
to à edu ca ção.

De fato, con for me da dos do pró prio Mi nis té rio
da Edu ca ção, a fal ta do trans por te es co lar tem cons ti -
tu í do um dos mo ti vos para a eva são es co lar. So frem
com isso os alu nos do en si no re gu lar; so frem ain da
mais os alu nos por ta do res de ne ces si da des es pe ci a is, 
haja vis ta que a ma i o ria de les, que pro vém de clas se
me nos fa vo re ci da, não re ú ne con di ções para o pró -
prio des lo ca men to, e a au sên cia de um ser vi ço pú bli -
co de trans por te im pe de seu aces so à es co la.

A ação do Mi nis té rio da Edu ca ção na so lu ção
des se pro ble ma não tem con se gui do se não re sul ta -
dos tí mi dos, uma vez que os re cur sos dis po ni bi li za -
dos por meio do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to
do Ensi no – FNDE para a aqui si ção de ve í cu los não
têm sa tis fe i to às ne ces si da des da ma i o ria dos mu ni -
cí pi os ca ren tes do País.

Ou tras me di das de vem ser ado ta das, como a
aber tu ra de li nhas de cré di to e a trans fe rên cia de re -
cur sos or ça men tá ri os da União e dos es ta dos para os 
mu ni cí pi os com a fi na li da de ex clu si va da aqui si ção de 
ve í cu los para o trans por te es co lar. Nes te pro je to, en -
tre tan to, por de ter mi na ção do art. 150, § 6º, da Cons -
ti tu i ção, que exi ge lei es pe cí fi ca, so men te po de mos
tra tar da isen ção do IPI.

Tal isen ção, que im por ta re du ção no pre ço fi nal
do ve í cu lo, se ria um im por tan te in cen ti vo à aqui si ção
de no vos ve í cu los e à subs ti tu i ção da fro ta an ti ga. O
mes mo de ve ria ocor rer em re la ção ao ICMS, cuja de -
ci são, po rém, re fo ge à com pe tên cia do Con gres so
Na ci o nal, es tan do a car go do Con faz. A de so ne ra ção
de am bos os tri bu tos des per ta ria, com cer te za, nos
mu ni cí pi os, um in te res se es pe ci al na aqui si ção de no -
vos ve í cu los, com duas con se qüên ci as al ta men te po -
si ti vas, sen do, a pri me i ra de las, a pró pria mi ti ga ção
do gra ve pro ble ma do trans por te es co lar.

A ou tra con se qüên cia se ria o pro vá vel au men to
nas ven das de ôni bus, mi croô ni bus e “vans”, que mi -
ni mi za ria a re nún cia fis cal de cor ren te da isen ção, em
face do au men to na ar re ca da ção de ou tros tri bu tos fe -
de ra is, tais como o Impos to de Ren da, a con tri bu i ção
para o PIS, a Co fins e a Con tri bu i ção So ci al so bre o
Lu cro Lí qui do.

Fi nal men te, não se pode de i xar de con si de rar
que 25% da re ce i ta do IPI, por de ter mi na ção cons ti tu -
ci o nal, com põe o Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí -
pi os, bem com a par ce la do Fun do de Expor ta ção
per ten cen te aos mu ni cí pi os, de for ma que os pró pri os 
mu ni cí pi os ar ca ri am com par te da re nún cia en vol vi da
nes te pro je to.

Estan do, as sim, con vic to da re le vân cia da pro -
pos ta, con ta mos com o apo io dos no bres Pa res para
sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Se -
na dor Luiz Pon tes.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 147, DE 2001

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de
selo am bi en tal para pro du tos a se rem ex -
por ta dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o selo am bi en tal obri ga tó -

rio para todo pro du to in dus tri a li za do ou semi-in dus -
tri a li za do a ser ex por ta do.

Pa rá gra fo úni co. O selo será con ce di do ao pro -
du to que es te ja em con for mi da de com as nor mas am -
bi en ta is vi gen tes.

Art. 2º O selo de que tra ta o art. 1º será nor ma li -
za do e con ce di do pelo ór gão fe de ral com pe ten te, que 
po de rá co brar uma taxa de ser vi ço pela con ces são.

Pa rá gra fo úni co. A União po de rá ce le brar con vê -
nio com es ta dos e mu ni cí pi os para dar cum pri men to
ao de ter mi na do nes ta lei e seu re gu la men to.

Art. 3º A inob ser vân cia do dis pos to nes ta lei e
em seu re gu la men to su je i ta rá o in fra tor às san ções
pre vis tas na Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re i ro de 1998.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor 180 dias a par tir da 
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os se los am bi en ta is, tam bém co nhe ci dos como
se los ver des ou ró tu los eco ló gi cos, têm por fi na li da de
ates tar que o pro du to cer ti fi ca do aten de aos pa drões
am bi en ta is vi gen tes e está em con for mi da de com as
leis, re gu la men tos e ou tras nor mas téc ni cas cor re la -
tas à pre ser va ção e con ser va ção do meio am bi en te e
dos re cur sos na tu ra is.

A com pre en são, por gran de par te da so ci e da de, 
da exi gên cia e da im por tân cia da ma nu ten ção do
equi lí brio am bi en tal, fru to do ad ven to do con ce i to de
de sen vol vi men to sus ten tá vel, tem pro pi ci a do uma de -
se já vel mu dan ça nos pa drões de con su mo.

Obser va-se, as sim, uma de man da cres cen te
por ser vi ços e pro du tos que ca u sem me nor im pac to
am bi en tal – so bre tu do nos pa í ses de sen vol vi dos,
cu jos con su mi do res não he si tam em pa gar mais pe -
los cha ma dos “pro du tos ver des”.



Os se los am bi en ta is, além de in for mar a so ci e -
da de a res pe i to da qua li da de am bi en tal do pro du to,
cum prem ou tro pa pel, não me nos im por tan te: ao
cons ci en ti zar e in cen ti var a so ci e da de a con su mir
bens “am bi en tal men te cor re tos”, in du zem mu dan ças
nas ati vi da des pro du ti vas, em prol de tec no lo gi as e
pro ces sos me nos agres si vos ao meio am bi en te.

Ado tar o mo de lo de ro tu la gem am bi en tal pro -
pos to se ria, por con se guin te, uma for ma de a so ci e -
da de exi gir um com por ta men to éti co e eco ló gi co do
se tor em pre sa ri al. Os agen tes eco nô mi cos es ta ri am,
des se modo, com pe li dos a in cor po rar a va riá vel am bi -
en tal nos pro ces sos pro du ti vos, adap tan do-se de for -
ma mais ace le ra da às nor mas e pa drões am bi en ta is
vi gen tes.

Jul ga mos que o selo am bi en tal cons ti tui, sem
ne nhu ma dú vi da, um ins tru men to efi caz tan to para a
ade qua ção dos em pre en di men tos na ci o na is aos no -
vos con ce i tos e exi gên ci as am bi en ta is, numa eco no -
mia cada vez mais glo ba li za da, quan to para o for ta le -
ci men to da cons ciên cia eco ló gi ca que já flo res ce no
seio da so ci e da de.

Pe las ra zões ci ta das, con ta mos com o apo io
dos no bres co le gas se na do res para o aper fe i ço a -
men to e a apro va ção de nos sa pro pos ta.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Se -
na dor Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.605, DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre as san ções pe na is e
ad mi nis tra ti vas de ri va das de con du tas e
ati vi da des le si vas ao meio am bi en te e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º (VETADO)
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 270, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re cur so nº 27, de 1999)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 270, de 1999, de au to ria
do Se na dor Álva ro Dias, que es ta be le ce a
obri ga to ri e da de de apli ca ção de, no mí ni mo, 
22% dos re cur sos do sis te ma BNDES para
fi nan ci a men to de pro je tos do se tor de agro -
in dús tria, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.075, de 1999 e
715, de 2001, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Gil ber to
Mes tri nho, 1º pro nun ci men to (so bre o Pro -
je to): fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res José Fo ga ça, Pa u lo Sou to, Ge -
ral do Althoff, Ro meu Tuma, Edu ar do Si que i -
ra Cam pos e Bel lo Par ga; 2º pro nun ci a -
men to (so bre a Emen da nº 1, de Ple ná rio): fa -
vo rá vel, nos ter mos da Su be men da nº 1-CAE
(Subs ti tu ti va) à Emen da nº 1-Plen.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são 
De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 16 do úl ti mo, quan do
teve a sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum. 

Pas sa-se à vo ta ção. 
Os Lí de res po de rão ori en tar as suas Ban ca das.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 454, DE 2001

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci -
so II do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 270,
de 1999, a fim de que seja re e xa mi na do pela Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Ro -
me ro Jucá.

Jus ti fi ca ção

O re fe ri do re e xa me é im por tan te para que se
en con tre um tex to na CAE que pos si bi li te pri o ri zar os



in ves ti men tos, sem no en tan to, en ges sar os re cur sos
do BNDES. Com a con cor dân cia do au tor do pro je to
pre ten de-se en con trar fór mu la que aten da ao es pí ri to
da pro po si ção.

Brasília, 16 de agos to de 2001. – Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te peço a pa la vra ape nas para fa zer um
re gis tro de en ca mi nha men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria
de re gis trar que fiz esse re que ri men to em con cor dân -
cia com o Se na dor Álva ro Dias, no sen ti do de bus car,
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, uma nova re -
da ção que pos si bi li te, de um lado, a pri o ri za ção de re -
cur sos do BNDES para o fi nan ci a men to da agro in -
dús tria, mas, de ou tro lado, se não hou ver pro je tos
viá ve is apro va dos no sen ti do de fi nan ci ar a agro in -
dús tria, que os re cur sos pos sam ser di re ci o na dos
para ou tro tipo de ati vi da de eco nô mi ca.

Por tan to, em con so nân cia com o Se na dor Álva -
ro Dias, em de cor rên cia dos de ba tes da ses são an te -
ri or, apre sen tei esse re que ri men to e peço a sua apro -
va ção, para que pos sa mos en con trar um tex to de co -
mum acor do e aten der aos an se i os e ob je ti vos do Se -
na dor Álva ro Dias quan to à ques tão de pri o ri zar in -
ves ti men tos no se tor da agro in dús tria bra si le i ra.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ROBERTO SATURNINO(PSB – RJ. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro tam bém me
ma ni fes tar fa vo ra vel men te ao re que ri men to do Se na -
dor Ro me ro Jucá, de vez que, no mo men to da vo ta -
ção da úl ti ma ses são, che gou-se ao con sen so de que
é lou vá vel o mé ri to do pro je to. 

Entre tan to, a for ma pela qual ele está re di gi do
po de ria re sul tar numa in vi a bi li da de para o ban co,
mas é per fe i ta men te pos sí vel con ci li ar o mé ri to com
uma ou tra re da ção, que seja fa cil men te ela bo ra da,
numa nova au diên cia da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, ten do em vis ta a con cor dân cia de to dos, in -
clu si ve a do Se na dor Álva ro Dias. 

Cre io que a ini ci a ti va me re ce o nos so apo io. 
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, para
en ca mi nhar. 

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, con cor -
do com o re que ri men to, até por que essa emen da
subs ti tu ti va, apro va da pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, é um ab sur do! Va mos re fa zer o de ba te a 
res pe i to do pro je to ori gi nal do Se na dor Álva ro Dias,
que é po lê mi co. Po de mos dis cu tir a ques tão de es ta -
be le cer quo tas para esse ou aque le se tor ou para ta -
ma nho de em pre sa. Po rém, a emen da subs ti tu ti va,
apro va da pela CAE, é um re tro ces so em re la ção à si -
tu a ção atu al. 

O do cu men to diz o se guin te: ”Fica o Ban co Na -
ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co obri ga do a en -
vi ar, ao Se na do Fe de ral, anu al men te, quan to à apli -
ca ção de suas de mons tra ções fi nan ce i ras anu a is, no
Diá rio Ofi ci al, in for ma ções so bre as ope ra ções efe -
tu a das no pe río do“.

Ora, atu al men te, qual quer Se na dor, de acor do
com a Cons ti tu i ção, pode so li ci tar es sas in for ma ções, 
e o ban co tem de en ca mi nhá-las. Se apro var mos
essa lei como está, o ban co dirá: ”Não. Só en vi a rei
uma vez por ano. Não adi an ta fa zer re que ri men to de
in for ma ção, ao lon go do ano, por que V. Exªs vo ta ram
uma lei que diz que o en vio deve ser fe i to uma vez por
ano“. 

O pa rá gra fo úni co, en tão, com todo res pe i to, Sr.
Pre si den te, é ri sí vel! Ele diz que, ”a cri té rio da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, o Mi nis tro a ela com pa -
re ce rá para com ple tar a in for ma ção“. Isso tam bém já
é atri bu i ção da Co mis são. 

Por tan to, con cor do com o re e xa me. Qu an do
che gar lá, a Co mis são deve es que cer esse subs ti tu ti -
vo que vo tou. De ve mos ana li sar ao pro je to fi nal e, a
par tir dele, en con trar a al ter na ti va.

Voto a fa vor do re que ri men to.
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) –– V. Exª

tem a pa la vra. 
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR. 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, ape nas para apla -
u dir a ini ci a ti va do Se na dor Ro me ro Jucá, que pre ten -
de pre ser var a idéia do pro je to ori gi nal, já que as
ques tões le van ta das nes te de ba te im pli cam a ne ces -
si da de de mu dan ças. E, evi den te men te, aten den do a
uma su ges tão do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, even -



tu a is des vi os que o pro je to apro va do po de ria pro vo -
car se ri am cor ri gi dos por si só. Ou seja, o per cen tu al
de 22% se ria al can ça do des de que os pro je tos apre -
sen ta dos para o se tor agro in dus tri al fos sem com pa tí -

ve is, téc ni ca e eco no mi ca men te.
Pa re ce-me que é uma al te ra ção sim ples, que

per mi ti rá o apro ve i ta men to da pro pos ta como for ma
de es ti mu lar a agro in dus tri a li za ção no País, lo ca li zan -
do me lhor a po pu la ção no in te ri or do Bra sil, ge ran do
mais em pre go, mo vi men tan do a agri cul tu ra, o co mér -
cio, au men tan do a re ce i ta pú bli ca dos Mu ni cí pi os, en -
fim, con tri bu in do para o pro je to na ci o nal de de sen vol -
vi men to eco nô mi co com jus ti ça so ci al, o que, te nho
cer te za, to dos de se ja mos.

Mu i to obri ga do.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça, para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro tam bém dar o
meu voto fa vo rá vel, uma vez que, na quin ta-fe i ra da
se ma na pas sa da, na ses são em que essa ma té ria foi
vo ta da, vo tei con tra ri a men te e aqui apre sen tei uma
ar gu men ta ção con tra o pro je to. 

Qu e ro di zer que ape nas as pec tos ex ter nos à in -
ten ção do Se na dor Álva ro Dias me mo ve ram nes se
voto con trá rio, não na in ten ção cen tral e es sen ci al de
se va lo ri zar o se tor de agro in dús tria, de se pri vi le gi ar
o se tor de agro in dús tria, mo ti va ção da qual tam bém
par ti ci po, Sr. Pre si den te. Ape nas se tra ta aqui de ten -
tar evi tar os efe i tos co la te ra is ne ga ti vos, como, por
exem plo, ha ver a obri ga to ri e da de de in ves ti men to
num de ter mi na do se tor. Mu i tas ve zes não exis tem
pro je tos viá ve is ou tec ni ca men te com pa tí ve is e o que
aca ba acon te cen do é que aven tu re i ros – ha ven do re -
cur sos que têm que ser obri ga to ri a men te co lo ca dos
na rua –, ir res pon sá ve is e até vi ga ris tas to mam es ses 
re cur sos, que são sub si di a dos, que são a lon go pra -
zo, para de les fa zer uso in de vi do e, às ve zes, até con -
trá rio ao in te res se pú bli co e eco nô mi co do País. 

De modo, Sr. Pre si den te, que a mi nha po si ção é
sim pá ti ca a uma re vi são da ma té ria pela Co mis são de 
Assun tos Eco nô mi cos que ve nha a re for çar o se tor da 
agro in dús tria den tro do BNDES. 

Voto fa vo ra vel men te.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria ex clu si va -

men te de te cer rá pi das con si de ra ções a res pe i to da
con cor dân cia com o re que ri men to.

Efe ti va men te, na úl ti ma quin ta-fe i ra, o subs ti tu ti -
vo de i xou de ser vo ta do por fal ta de quo rum. Indu bi -
ta vel men te, ele traz nova fe i ção ao pro je to ora em dis -
cus são, e pode, re al men te, ha ver al gum tipo de re ce io 
de que o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô -
mi co e So ci al ve nha a fi car ma ni e ta do em fun ção de
ape nas um tipo de ati vi da de. Su po nha mos que, even -
tu al men te, no cur so das ope ra ções, du ran te o ano,
não haja pro pos tas à al tu ra, no se tor da agro in dús tria, 
que che guem ao teto dos 22%. Essa se ria, já, uma si -
tu a ção a ser exa mi na da.

Nos ter mos do subs ti tu ti vo do Se na dor José Ro -
ber to Arru da, com o qual te ría mos con di ções de to -
mar co nhe ci men to do es co po e da gama va ri a da de
apli ca ções da que la gran de ins ti tu i ção fi nan ce i ra na -
ci o nal, te ría mos me lho res con di ções de fa zer uma
ava li a ção, por isso não cus ta nos apro fun dar mos. 

O mé ri to do pro je to é bom e in te res san te. O Bra -
sil pre ci sa? Re al men te, pre ci sa. To da via, fi xar es ses
ín di ces de ma ne i ra ta xa ti va, com ple ta, de fi ni ti va, ab -
so lu ta, a mim me pa re ce que deva me re cer me lhor
pon de ra ção.

Nes ses ter mos, sou a fa vor do re que ri men to.
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE(Edi son Lo bão) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu não es ta -
va pre sen te na ses são da úl ti ma quin ta-fe i ra quan do,
pelo que fui in for ma do, se de ba teu mu i to esse pro je to. 
Sou be que o Se na dor Sa tur ni no fez uma aná li se mu i -
to de ta lha da do fun ci o na men to e da es tru tu ra do
BNDES, por isso não que ro ser re pe ti ti vo.

Sou fa vo rá vel ao re que ri men to, as sim como o
meu Par ti do, o PPS. 

O BNDES é uma ins ti tu i ção mu i to im por tan te na 
es tru tu ra de go ver no na ci o nal e é pra ti ca men te – não
por que quer, mas pela re a li da de eco nô mi ca – mo no -
po lis ta no for ne ci men to de cré di to de lon go pra zo no
País. Qu al quer pro pos ta, até mes mo quan do bem in -
ten ci o na da, que ve nha a cri ar vin cu la ções e en ges sa -
men to, como o Se na dor Hugo Na po leão aca bou de
di zer, não é um bom ca mi nho. Esta Casa pode e deve
exer cer as suas fun ções, de ba ter as apli ca ções do
BNDES, não só por se tor, o que é mu i to im por tan te,
mas tam bém re gi o nal men te, como vem fa zen do nos
úl ti mos anos. Mas esse tipo de vin cu la ção não aju da.

O re que ri men to é bom e cum pre o pa pel de per -
mi tir apro fun dar um pou co mais o de ba te. Ao mes mo
tem po, não tira o mé ri to do pro je to de um Se na dor im -
por tan te, que quer ver ma i o res apli ca ções na agri cul -



tu ra e na agro in dús tria, se to res de uso in ten si vo de
mão-de-obra e im por tan tes in clu si ve na pa u ta de ex -
por ta ção na ci o nal. 

Por isso, Sr. Pre si den te, faço essa co lo ca ção e
re gis tro a mi nha po si ção fa vo rá vel ao re que ri men to.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra, para en ca -
mi nhar.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
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, acom pa nhei
esse pro je to do Se na dor Álva ro Dias, ti ve mos re u -
niões da Ban ca da para dis cu ti-lo, ou vi mos au to ri da -
des do BNDES, e a pre o cu pa ção de S. Exª é le gí ti ma
na me di da em que apre sen ta nú me ros mos tran do
que o per cen tu al de pro je tos agro pe cuá ri os é bas tan -
te pe que no na car te i ra do Ban co. 

É cla ro que não po de mos es ta be le cer vin cu la -
ções que pa ra li sem a ação do Ban co e que, ama nhã,
pos sam cri ar uma de man da in con sis ten te: ”Não, já
que há re cur sos, va mos apro var o que vier!“ Isso vai
le var ao fra cas so dos pro je tos. Ape nas por ha ver di -
nhe i ro dis po ní vel, a aná li se crí ti ca dos pro je tos po de -
ria, even tu al men te, ser ate nu a da. 

Va mos re e xa mi nar en tão o as sun to na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos e en con trar, como tan -
tas ve zes tem fe i to esta Casa, um pon to de equi lí brio
para que se aten dam os in te res ses do País.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 454, de 2001.

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 re tor na ao exa me da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 90, de 2001
(nº 654/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
de Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Bi cas, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 669, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ri car do San tos.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 16 úl ti mo, quan do teve sua

dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da por fal ta de 
quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 90, DE 2001

(Nº 654/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Bi cas, 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 84, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bi cas,
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 (Edi son Lo bão) – Item 3:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 91, de 2001
(nº 655/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to So ci al,
Cul tu ral e Artís ti co ”Ami ga“ de Re gis tro a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Re gis tro, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 670, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 16 úl ti mo, quan do teve sua
dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da por fal ta de 
quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 91, DE 2001

(Nº 655/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
So ci al, Cul tu ral e Artís ti co “Ami ga” De
Re gis tro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Re gis tro,
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 à Por -

ta ria nº 71, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to So ci al,
Cul tu ral e Artís ti co “Ami ga” de Re gis tro a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, na ci da de de
Re gis tro, 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 (Edi son Lo bão) – Item 4:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 106, de 2001 (nº 
529/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Uni -
ver si da de de São Pa u lo 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 Ri be i rão Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 675, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria do dia 16 úl ti mo, quan do teve
sua dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da, por
fal ta de quo rum.

Pas sa-se à vo ta ção, .
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se da
rá dio da Uni ver si da de de São Pa u lo, em Ri be i rão Pre -
to, uma emis so ra de ca rá ter edu ca ti vo e não co mer ci al. 

Nes se caso, faço o en ca mi nha men to para vo tar -
mos a fa vor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2001

(Nº 529/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Uni ver si da de de São Pa u lo, 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 Ri be i -
rão Pre to, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 302, de 9 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à Uni ver si da de de São Pa u lo 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 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 (Edi son Lo bão) – Item 5:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 107, de 2001 (nº 
542/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í ba
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Pa tos de Mi -
nas, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 676, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 16 úl ti mo, quan do teve sua
dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da por fal ta de 
quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 107, DE 2001

(Nº 452/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto 
Pa ra na í ba para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 29 de no vem bro de 1999, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra -
na í ba para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(te le vi são), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 178, de 2001 (nº 
579/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção e
Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Bom Con se -
lho FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Bom Con se lho,
Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 688, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Co e lho.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 16 úl ti mo, quan do teve sua
dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da por fal ta de 
quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.

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

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 178, DE 2001

(Nº 579/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Bom Con se lho FM a exe cu tar ser vi ço de

ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Bom Con se lho, Esta do de Per nam bu co.

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

ta ria nº 44, de 23 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Bom
Con se lho FM a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Bom Con se lho, Esta do de Per nam bu co.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 191, de 2001 (nº 
786/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Bar ro Duro –
Pi a uí a exe cu tar ser vi ço de Ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Bar ro Duro, Esta -
do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 689, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fre i tas Neto.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 16 úl ti mo, quan do teve sua
dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da por fal ta de 
quo rum.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191, DE 2001

(Nº 786/00, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de
Bar ro Duro – Pi a uí a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Bar ro Duro, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 185, de 16 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Bar ro
Duro – Pi a uí a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de



ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Bar ro Duro, Esta do do Pi a uí.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2001

(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 443, de 2001)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 214, de 2001 (nº
1.039/2001, 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 Se me a dor, 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 Ma ca pá, Esta do do
Ama pá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 744, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Gil vam Bor ges, com abs ten ções
dos Se na do res Edu ar do Su plicy e La u ro
Cam pos.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 16 úl ti mo, quan do teve sua
dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da por fal ta de 
quo rum.

Pas sa-se à vo ta ção do pro je to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2001

(Nº 1.039/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Se me a dor 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 Ma ca pá, Esta -
do do Ama pá.

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 150, de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Se me a dor 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 Ma ca pá,
Esta do do Ama pá.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 327, de 2001, da Se na do ra Ma ri -
na Sil va, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 145, de 2001, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção,
seja ou vi da, tam bém, a de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 16 úl ti mo, quan do teve sua
dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da por fal ta de
quo rum.

Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do. 

O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 145, de
2001, vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, re tor nan do, pos te ri or men te, ao exa me da
Co mis são de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 10:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 399, de 2001, do Se na dor Ge ral -
do Althoff, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
do Pro je to de Lei do Se na do nº 50, de 2001, 
com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 84,
153, 184, 325, 378, 426, 475, 489, 568 e
607, de 1999, e 94, 190 e 232, de 2000, que 
já se en con tram apen sa dos, por re gu la rem
a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do n.º 50, de 2001,

pas sa a tra mi tar em con jun to com os de nºs 84, 153,
184, 325, 378, 426, 475, 489, 568 e 607, de 1999, e
94, 190 e 232, de 2000.

Os pro je tos vão ao exa me da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, pos te ri or men te,
à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em de ci são
ter mi na ti va.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 11:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 405, de 2001, do Se na dor José
Fo ga ça, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
do Pro je to de Lei do Se na do nº 56, de 2001, 
com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 84,
153, 184, 325, 378, 426, 475, 489, 568 e
607, de 1999 e 94, 190 e 232, de 2000, que
já se en con tram apen sa dos, por re gu la rem
a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 56, de 2001, pas sa

a tra mi tar em con jun to com os de nºs 84, 153, 184, 325,
378, 426, 475, 489, 568 e 607, de 1999; e 94, 190 e 232, 
de 2000, bem como com o de nº 50, de 2001.

Os pro je tos vão ao exa me da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, pos te ri or men te,
à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em de ci são
ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 12:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 134, DE 1997

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do
Re cur so nº 5, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 134, de 1997, de au to -
ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que au to ri za a 
cri a ção de Dis tri to Agro pe cuá rio no mu ni cí -
pio que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as, 
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 1999,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor José Bi an co.

Du ran te cin co dias úte is pe ran te a Mesa, não
fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria, nos ter mos re -
gi men ta is.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni -
co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
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 Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 455, DE 2001

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do art. 6º do
Re gi men to Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção
em se pa ra do, do Pro je to de Lei do Se na do nº 134, de
1997, de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que au to -
ri za a cri a ção de Dis tri to Agro pe cuá rio no mu ni cí pio
que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as, para ade -
qua ção aos dis po si ti vos da Lei Com ple men tar nº 95,
de 1998.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Ro -
me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de des ta que.

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

Apro va do, com voto con trá rio do Se na dor Tião
Vi a na.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei do Se na do nº 134,
de 1997, sem pre ju í zo do des ta que.

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

Apro va do, com o voto con trá rio do Se na dor Tião 
Vi a na.

Vo ta ção do art. 6º do pro je to, des ta ca do, para
ade qua ção ao art. 9º da Lei Com ple men tar nº 95, de
1998.

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

Re je i ta do.
O art. 6º será su pri mi do do pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 134, DE 1997

Au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro -
pe cuá rio no Mu ni cí pio que men ci o na, 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 cri ar

no Mu ni cí pio de Alto Ale gre, no Esta do de Ro ra i ma,
Dis tri to Agro pe cuá rio des ti na do a de sen vol ver, pre fe -
ren ci al men te, ati vi da des de agro pe cuá ria, co lo ni za -
ção, tu ris mo eco ló gi co, mi ne ra ção, bem como áre as
ins ti tu ci o na is para pre ser va ção e pes qui sas.

Art. 2º O Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta esta
lei terá por prin ci pa is ob je ti vos a cri a ção de pólo de
de sen vol vi men to agro pe cuá rio, o au men to da ofer ta



de ali men tos nos mer ca dos da Ama zô nia Oci den tal e, 
es pe ci al men te, dos Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo -
nas, o apro ve i ta men to ra ci o nal dos re cur sos na tu ra is,
a di mi nu i ção dos cus tos de pro du ção e co mer ci a li za -
ção de pro du tos agrí co las e ex tra ti vos, a cri a ção de
tra di ção agrí co la e a ge ra ção de no vos em pre gos na
re gião.

Art. 3º Com pe te ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to
e Orça men to, por meio da Su pe rin ten dên cia da Zona
Fran ca de Ma na us – SUFRAMA, fi xar as di re tri zes e
nor mas per ti nen tes à se le ção e ava li a ção da vi a bi li -
da de téc ni ca e fi nan ce i ra dos pro je tos a se rem im -
plan ta dos no Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta o art. 1º.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei, no pra zo de no ven ta dias a con tar de sua pu bli ca -
ção.

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

Art. 6º ................................................................

É o se guin te o ar ti go 6º re je i ta do:

“Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções
em con trá rio.”

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 13:

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 449, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei
Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos -
pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni -
en tes de in ter na ções hos pi ta la res, ten do

Pa re cer sob nº 732, de 2001, da Co -
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, 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.

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 Mo za ril do Ca val -
can ti.

São li das as se guin tes:

Emen das (de ple ná rio), ofe re ci das,
em tur no su ple men tar ao Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, 
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
que al te ra o art. 43 da Lei n] 8.080, de 19
de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni ca da
Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni -

ver si tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes
de in ter na ções hos pi ta la res.

EMENDA Nº 1-PLEN    

Alte re-se, no art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do
nº 449, de 1999, o tex to dos §§ 1º e 4º in clu í dos no art. 
43 da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990, atri bu -
in do-lhes a se guin te re da ção:

“Art. 1º O art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 
de se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar
acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos:

‘Art. 43. .................................................
§ 1º Os hos pi ta is uni ver si tá ri os e de

en si no po de rão des ti nar até vin te e cin co
por cen to de seus le i tos ope ra ci o na is e de
sua ca pa ci da de as sis ten ci al a pa ci en tes pa -
gan tes ou que se en con trem co ber tos por
pla nos ou se gu ros de sa ú de, para as sis tên -
cia me di an te res sar ci men to, man ten do-se a
uni ver sa li da de e a eqüi da de em to dos os ní -
ve is de aces so ao aten di men to ga ran ti do
pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de aos de ma is
pa ci en tes, ad mi tin do-se di fe ren ci a ções ape -
nas no pa drão de ho te la ria. (AC)

..............................................................
§ 4º Em cada uni da de fe de ra da, o per -

cen tu al de le i tos ope ra ci o na is e de ca pa ci -
da de as sis ten ci al a ser des ti na do a pa ci en -
tes pa gan tes ou que se en con trem co ber tos 
por pla nos ou se gu ros de sa ú de, de que tra -
ta o § 1º, será pac tu a do, anu al men te, em re -
fe rên cia a cada hos pi tal uni ver si tá rio e de
en si no, en tre os ór gãos di ri gen tes es ta du al e
mu ni ci pal do Sis te ma Úni co de Sa ú de e a di -
re ção do hos pi tal. ou vi dos o con se lho es ta -
du al de sa ú de e o con se lho de sa ú de do mu -
ni cí pio em que se lo ca li za o hos pi tal. (AC)

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

Jus ti fi ca ção

Ao per mi tir o aces so di fe ren ci a do aos hos pi ta is
uni ver si tá ri os e de en si no a pa ci en tes co ber tos por
pla nos ou se gu ros de sa ú de – ne gan do-o àque les
dis pos tos a pa gar di re ta men te pelo aten di men to –, o
pro je to fere o prin cí pio da igual da de de di re i tos pre -
vis ta na Cons ti tu i ção Fe de ral. Ambos os ti pos de pa ci -
en tes per ten cem ao gru po de pes so as que pos su em
me i os para cus te ar suas des pe sas com sa ú de e, por -
tan to, têm igua is di re i tos a bus car os cen tros de ex ce -
lên cia exis ten tes na que les hos pi ta is. Não se pode dar 
tra ta men to di fe ren ci a do a um ci da dão pelo fato de ele



ter fe i to uma pou pan ça de re cur sos para a sa ú de ad -
mi nis tra da por uma en ti da de pri va da com fins lu cra ti -
vos – as ope ra do ras de pla nos e se gu ros de as sis tên -
cia à sa ú de – em de tri men to da que le que op tou por
fa zer sua pou pan ça pró pria de re cur sos para a mes -
ma fi na li da de.

Além dis so, o tra ta men to di fe ren ci a do ins ti tu í do
pela pro po si ção em aná li se be i ra o ab sur do. Ele re -
pre sen ta mais um fa vo re ci men to às ope ra do ras de
pla nos e se gu ros pri va dos de sa ú de por par te do Po -
der Pú bli co, que já in cen ti va o con su mo des ses pla -
nos e se gu ros no mo men to em que pro mo ve a re nún -
cia fis cal me di an te o aba ti men to dos va lo res pa gos às 
ope ra do ras no cál cu lo do im pos to so bre a ren da de
pes so as fí si cas e ju rí di cas a cada ano.

Assim, um go ver no que de ve ria pro ver as sis -
tên cia à sa ú de gra tu i ta a toda a po pu la ção aca ba
pro mo ven do os lu cros es tra tos fé ri cos da que las en -
ti da des pri va das de co mer ci a li za ção da sa ú de, ra -
zão por que não po de mos per mi tir que o Con gres so
Na ci o nal for ne ça a chan ce la le gal para mais esse
in cen ti vo ab sur do.

Esta mos ci en tes de que esse tra ta men to di fe -
ren ci a do está sen do im ple men ta do na pro po si ção
em vir tu de da di fi cul da de de fis ca li zar a mo vi men ta -
ção de re cur sos fi nan ce i ros den tro dos hos pi ta is,
haja vis ta a fre qüên cia com que se ou vem ca sos de
pro fis si o na is e es ta be le ci men tos que co bram in de -
vi da men te tan to do pa ci en te quan to do Sis te ma
Úni co de Sa ú de. Po rém, isso é um pro ble ma ope ra ci -
o nal cuja so lu ção deve ser bus ca da con jun ta men te
pe los ges to res do sis te ma e os di ri gen tes dos es ta be -
le ci men tos en vol vi dos, não se jus ti fi can do por tan to
que ele sir va de ra zão para se le sa rem os di re i tos do
ci da dão ho nes to que ne ces si te de aten di men to nos
hos pi ta is uni ver si tá ri os e de en si no e te nha con di ções 
de pa gar por essa as sis tên cia.

Enfim, se o PLS nº 449, de 1999, al me ja sim -
ples men te pro pi ci ar aos hos pi ta is uni ver si tá ri os e de
en si no um fi nan ci a men to adi ci o nal, fal ta-lhe qual quer
le gi ti mi da de para dis cri mi nar en tre os re cur sos de um 
pa ci en te in ter me di a dos por uma ope ra do ra de pla nos 
ou se gu ros e os re cur sos de um ou tro pa ci en te sem
essa in ter me di a ção. Caso se es ta be le ça essa di fe -
ren ci a ção, a lei ori gi na da abri rá ca mi nho para um
novo ques ti o na men to do Mi nis té rio Pú bli co, em vez
de so lu ci o nar o pro ble ma da que les es ta be le ci men tos
de ex ce lên cia em sa ú de.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Se -
na dor Pe dro Ubi ra ja ra .

EMENDA Nº 2-PLEN

Acres cen te-se ao art. 1º do Subs ti tu ti vo ao Pro -
je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, um § 2º, enu -
me ran do-se os de ma is.

“Art. 1º O § 2º, do art. 43 da Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

‘Art. .......................................................
§ 1º Os hos pi ta is uni ver si tá ri os e de

en si no po de rão des ti nar até vin te e cin co
por cen to dos seus le i tos ope ra ci o na is e ca -
pa ci da de as sis ten ci al a pa ci en tes que se
en con trem co ber tos por pla nos ou se gu ros
de sa ú de para as sis tên cia, me di an te res sar -
ci men to, man ten do-se a uni ver sa li da de e  a
eqüi da de em to dos os ní ve is de aces so ao
aten di men to ga ran ti do pelo Sis te ma Úni co
de Sa ú de aos de ma is pa ci en tes.

§ 2º Será ter mi nan te men te pro i bi do
aos hos pi ta is uni ver si tá ri os a re ti ra da de al -
gum pro ce di men to di ag nós ti co e te ra pêu ti -
co, em qual quer grau de com ple xi da de, aos
usuá ri os do Sis te ma Úni co de Sa ú de.

§ 3º .......................................................
§ 4º .......................................................
§ 5º .......................................................

§ 6º .....................................................’”

Jus ti fi ca ção

A emen da pro pos ta acres cen ta um § 2º, ao art.
1º do Subs ti tu ti vo ao PLS nº 449/99, com o ob je ti vo de 
as se gu rar que ne nhum pro ce di men to hos pi ta lar, di -
ag nós ti cos ou te ra pêu ti cos, se jam ne ga dos aos pa ci -
en tes do SUS e fi que me lhor ga ran ti da a eqüi da de
que pre co ni za o pro je to em pa u ta.

Nes te sen ti do, vale lem brar que toda jus ti fi ca ti va 
que apóia a pro pos ta ori gi nal de fen de o prin cí pio da
eqüi da de de con di ções no aten di men to hos pi ta lar, in -
clu si ve ten do como ar gu men to ma i or a ga ran tia de
me lho ria des te aten di men to, a par tir da de sig na ção
des te per cen tu al de le i tos dis po ní ve is para ou tros pa -
ci en tes que não os do SUS.

Sala das ses sões, 21 de agos to de 2001. – Se -
na do ra He lo í sa He le na.

EMENDA Nº 3-PLEN

Dê-se nova re da ção ao § 1º, do art. 43, do Subs -
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999,
nos se guin tes ter mos:



“Art. 1º O § 1º, do art. 43 da Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

‘Art. .......................................................
§ 1º Os hos pi ta is uni ver si tá ri os e de

en si no po de rão des ti nar até vin te e cin co
por cen to dos seus le i tos ope ra ci o na is e ca -
pa ci da de as sis ten ci al a pa ci en tes que se
en con trem co ber tos por pla nos ou se gu ros
de sa ú de para as sis tên cia, me di an te res sar -
ci men to, ga ran tin do o aten di men to pri o ri ta ri -
a men te aos não-pa gan tes e ao ca sos de ur -
gên cia e emer gên cia, bem como, não ad mi -
tin do-se di fe ren ci a ções de pa drão de ho te la -
ria, man ten do-se a uni ver sa li da de e a eqüi -
da de em to dos os ní ve is de aces so ao aten -
di men to ga ran ti do pelo Sis te ma Úni co de
Sa ú de a to dos os pa ci en tes.

§ 2º .......................................................
§ 3º .......................................................
§ 4º .......................................................
§ 5º......................................................’”

Jus ti fi ca ção

A emen da pro pos ta dá nova re da ção ao § 1º, do
art. 43, do Subs ti tu ti vo ao PLS nº 449/99, acres cen -
tan do uma es ca la de pri o ri da de no aten di men to fe i to
pe los hos pi ta is uni ver si tá ri os, re a fir man do os di re i tos
dos pa ci en tes do SUS, bem como, acres cen tan do
uma ne ga ti vi da de jun to à ex pres são “ad mi tin do-se di -
fe ren ci a ções ape nas de ho te la ria”, por en ten der que
a mes ma tra duz uma di fe ren ci a ção inad mis sí vel en -
quan to di re i to do pa ci en te da rede SUS, e que a base
da ar gu men ta ção, co lo ca da pela pró pria au to ria do
pro je to ori gi nal e man ti da pela re la to ria, pre co ni za o
prin cí pio da eqüi da de de con di ções no aten di men to
hos pi ta lar, in clu si ve ten do como ar gu men to ma i or a
ga ran tia de me lho ria des te aten di men to, a par tir da
de sig na ção des te per cen tu al de le i tos dis po ní ve is
para ou tros pa ci en tes que não os do SUS.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Se -
na do ra He lo í sa He le na, PT/Ala go as.

EMENDA Nº 4-PLEN

Dê-se nova re da ção ao § 1º, do art. 43, do Subs -
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999,
su pri min do a ex pres são “ad mi tin do-se di fe ren ci a ções 
ape nas no pa drão de ho te la ria”.

“Art. 1º O § 1º, do art. 43 da Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

‘Art. .......................................................
§ 1º Os hos pi ta is uni ver si tá ri os e de

en si no po de rão des ti nar até vin te e cin co
por cen to dos seus le i tos ope ra ci o na is e ca -
pa ci da de as sis ten ci al a pa ci en tes que se
en con trem co ber tos por pla nos ou se gu ros
de sa ú de para as sis tên cia, me di an te res sar -
ci men to, man ten do-se a uni ver sa li da de e  a
eqüi da de em to dos os ní ve is de aces so ao
aten di men to ga ran ti do pelo Sis te ma Úni co
de Sa ú de aos de ma is pa ci en tes.

§ 2º .......................................................
§ 3º .......................................................
§ 4º .......................................................
§ 5º .....................................................’”

Jus ti fi ca ção

A emen da pro pos ta su pri me do § 1º, do art. 43,
do Subs ti tu ti vo ao PLS nº 449/99, a ex pres são “ad mi -
tin do-se di fe ren ci a ções ape nas de ho te la ria”, por en -
ten der que a mes ma tra duz uma di fe ren ci a ção inad -
mis sí vel en quan to di re i to do pa ci en te da rede SUS, e
que a base da ar gu men ta ção, co lo ca da pela pró pria
au to ria do pro je to ori gi nal e man ti da pela re la to ria,
pre co ni za como algo que não deva exis tir. Nes te sen -
ti do, vale sa li en tar que toda jus ti fi ca ti va des ta pro pos -
ta de fen de o prin cí pio da eqüi da de de con di ções no
aten di men to hos pi ta lar, in clu si ve ten do como ar gu -
men to ma i or a ga ran tia de me lho ria des te aten di men -
to, a par tir da de sig na ção des te per cen tu al de le i tos
dis po ní ve is para ou tros pa ci en tes que não os do
SUS.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Se -
na do ra He lo í sa He le na.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra, pela or -
dem. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, pre li mi nar men te, para uma in for ma ção. Ten do 
sido apre sen ta das es sas emen das, o pro je to vol ta à
co mis são?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A ma -
té ria re tor na rá à Co mis são de Assun tos So ci a is.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Então não há so bre o que de li be rar?



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há 
so bre o que de li be rar.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA  (Blo co/PSDB –
CE) – Por que as emen das são apre sen ta das pe los
Se na do res e con se qüen te men te o pro je to vol ta à
co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Exa ta -
men te.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, pela or -
dem. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, em fun ção da res pos ta de V. Exª à con sul ta fe i ta
pelo Se na dor Lú cio Alcân ta ra, cre io que não há por
que dis cu tir mos ago ra. Até por que eu te nho in te res -
se em par ti ci par da dis cus são, ten do em vis ta ter re -
ce bi do ma ni fes ta ções do meu Esta do so bre a pri va -
ti za ção do hos pi tal uni ver si tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
ra da a dis cus são.

O pro je to re tor na à Co mis são de Assun tos So -
ci a is, para exa me das emen das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 134, de 1997, que, nos ter mos do art. 320 do
Re gi men to Inter no, se hou ver ob je ção do Ple ná rio,
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 799,DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 134, de 1997.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 134, de 1997, que au -
to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro pe cuá rio no Mu ni cí pio 
que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 21 de agos to
de 2001. – Edi son Lo bão , Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Ma ria do Car mo Alves –
Mo za ril do Ca val can te.

ANEXO AO PARECER Nº 799, DE 2001

Au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro -
pe cuá rio no Mu ni cí pio de Alto Ale gre, no
Esta do de Ro ra i ma, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar no

Mu ni cí pio de Alto Ale gre, no Esta do de Ro ra i ma, Dis -
tri to Agro pe cuá rio des ti na do a de sen vol ver, pre fe ren -
ci al men te, ati vi da des de agro pe cuá ria, co lo ni za ção,
tu ris mo eco ló gi co, mi ne ra ção, bem como áre as ins ti -
tu ci o na is para pre ser va ção e pes qui sas.

Art. 2º O Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta esta
lei terá por prin ci pa is ob je ti vos a cri a ção de pólo de
de sen vol vi men to agro pe cuá rio, o au men to da ofer ta
de ali men tos nos mer ca dos da Ama zô nia Oci den tal e, 
es pe ci al men te, dos Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo -
nas, o apro ve i ta men to ra ci o nal dos re cur sos na tu ra is,
a di mi nu i ção dos cus tos de pro du ção e co mer ci a li za -
ção de pro du tos agrí co las e ex tra ti vos, a cri a ção de
tra di ção agrí co la e a ge ra ção de no vos em pre gos na
re gião.

Art. 3º Com pe te ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, por meio da Su pe rin ten dên cia
da Zona Fran ca de Ma na us – SUFRAMA, fi xar as di -
re tri zes e nor mas per ti nen tes à se le ção e ava li a ção
da vi a bi li da de téc ni ca e fi nan ce i ra dos pro je tos a se -
rem im plan ta dos no Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra -
ta o art. 1º.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de no ven ta dias a con tar da data de sua pu -
bli ca ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 456, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 134, de 1997, de au to ria do
Se na dor Ro me ro Jucá, que au to ri za a cri a ção de Dis -
tri to Agro pe cuá rio no mu ni cí pio que men ci o na, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2001. – Ro -
me ro Jucá.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à 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 do a re da ção fi nal.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -

sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 452, de 
2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Re so lu ção nº 34, de 2001, do Se na do.

Em vo ta ção o re que ri men to.
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 (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra o Se na dor Edu ar do Du tra, pela or dem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de ser in -
for ma do de que tra ta esse pro je to de re so lu ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to pro põe ao Se na do Fe de ral que seja au to ri za -
da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, com 
a con tra ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
no va lor equi va len te a US$180 mi lhões, de prin ci pal,
en tre a trans por ta do ra bra si le i ra Ga so du to Bo lí -
via/Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para a Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD –, me di an te lan ça -
men to de tí tu los no mer ca do in ter na ci o nal de ca pi ta is.

Pas sa-se à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no, que
será quin ta-fe i ra des ta se ma na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 453, de 
2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Re so lu ção nº 35, de 2001, do Se na do Fe de ral.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -

mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no, que
será quin ta-fe i ra des ta se ma na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Re tor no
à lis ta de Ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – So li ci to uma
ori en ta ção. As co mu ni ca ções ina diá ve is são fe i tas
ape nas quan do há tem po dis po ní vel. Entre tan to, há
Se na do res que che gam às 14 ho ras a fim de fa ze rem
a ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, mas, às
ve zes, isso não é pos sí vel.

Ape lo à Mesa e a V. Exª no sen ti do de que os
Se na do res que fa zem es sas ins cri ções para co mu ni -
ca ções ina diá ve is – que às ve zes têm pro ce dên cia –
pos sam ter esse di re i to. Eu, por exem plo, hoje, fui um
des ses que aqui com pa re ce ram em tem po há bil para
fa zer a re fe ri da ins cri ção. Infe liz men te, isso não foi
pos sí vel. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, V. Exª le van ta uma ques tão já tra ta -
da por nós re cen te men te numa re u nião da Mesa do
Se na do com os Lí de res. A Ordem do Dia é so be ra na
no Re gi men to Inter no e deve co me çar às 15 ho ras e
30 mi nu tos. To da via, por um acor do de li de ran ças do
pas sa do, de ci diu-se que se po de ria adiá-la por 15 mi -
nu tos para aten der aos pe di dos de co mu ni ca ção ina -
diá vel. É o que te mos fe i to.

No en tan to, hoje, em ra zão de al guns apar tes
ex tre ma men te lon gos, que con tra ri am o Re gi men to
Inter no, que es ta be le ce que o apar te não pode pro -
lon gar-se além de dois mi nu tos – e al guns su pe ram
cin co, oito, dez mi nu tos – e de al guns ora do res que
não co la bo ram com a Mesa nes te par ti cu lar, a Ordem 
do Dia co me çou, na ver da de, às 16 ho ras, quan do já
não po día mos con ce der a pa la vra aos Srs. ora do res
para co mu ni ca ção ina diá vel.

Essa a ex pli ca ção que dou a V. Exª, pe din do aos 
Srs. Se na do res que co la bo rem com a Mesa, uti li zan -
do-se ape nas do tem po que lhes é con ce di do pelo
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA  (Blo co/PT – AC. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)



– Sr. Pre si den te, in fe liz men te te nho que tra zer no va -
men te à tri bu na um as sun to não te nho ne nhum pra -
zer em tra zer no va men te à ba i la. Tra ta-se dos fo cos
de fogo e das que i ma das que ocor rem com bas tan te
in ten si da de du ran te esse pe río do de se cas na re gião
Nor te, prin ci pal men te no caso dos Esta dos de Ron -
dô nia, Pará e Mato Gros so. Os da dos que nos fo ram
apre sen ta dos pe las ima gens de sa té li te do Insti tu to
Na ci o nal de Pes qui sas Espa ci a is (INPE) nos dão
con ta de que, no ano de 2000, ti ve mos um nú me ro
bem me nor do que o que es ta mos ob ser van do nes te
mes mo pe río do, nes ta mes ma data, ago ra no ano de
2001. Enquan to ti ve mos na que la épo ca o nú me ro re -
du zi do, em ju lho de 2001, ti ve mos 6.762 fo cos de ca -
lor nas re giões que ci tei an te ri or men te e, até o mo -
men to, hoje, dia 21 de agos to, ti ve mos a iden ti fi ca ção, 
pelo sa té li te, de cer ca de 21.174 fo cos de in cên di os
em toda a área de no mi na da Arco do Fogo. 

Esses da dos apre sen ta dos pe las ima gens de
sa té li tes do INPE ain da ga nham um ní vel de de ta lhe
que di zem que, só na no i te de on tem, ti ve mos 1.458
fo cos de ca lor no Bra sil e, des ses, 1.357 fo ram na re -
gião ama zô ni ca sen do que 641 fo cos no Mato Gros -
so; 267, no Pará; 68, no Ama zo nas e, no Acre, ape nas 
7 fo cos fo ram re gis tra dos. Não re gis tra rei Ron dô nia e
os de ma is.

O que im pres si o na, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do -
res, é que, em to dos os anos, o mes mo ri tu al ma ca bro 
acon te ce. Os ae ro por tos são in ter di ta dos em fun ção
da ca ma da de fu ma ça que fica nas re giões atin gi das
pelo fogo. Mu i tas ae ro na ves têm di fi cul da de em ater -
ris sar em al guns Esta dos, como é o caso de Ron dô -
nia e do Acre. A fu ma ça ca u sa sé ri os pro ble mas às
ae ro na ves e, par ti cu lar men te, gra vís si mos pro ble mas 
de sa ú de à po pu la ção afe ta da pela fu ma ça, prin ci pal -
men te as cri an ças, que são aco me ti das de pne u mo -
nia, de do en ças res pi ra tó ri as e de do en ças que pre ju -
di cam so bre ma ne i ra a sa ú de da nos sa po pu la ção.

Toda essa prá ti ca ne fas ta tem ca u sa do sé ri os
da nos ao meio am bi en te, à pre ser va ção da flo res ta
ama zô ni ca e, no rit mo em que es ta mos ven do a flo -
res ta ser sub me ti da, po de rá acon te cer com ela o
mes mo que ocor reu com a Mata Atlân ti ca. De sor te
que os da dos são de sa ni ma do res e, a cada ano, ve -
mos re pe ti das as mes mas in for ma ções, mas de for -
ma agra va da. Embo ra al gu mas pro vi dên ci as te nham
sido to ma das pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te, pelo
Iba ma, pe las or ga ni za ções não-go ver na men ta is,
como a WWF, Ami gos da Ter ra e o GTA, em par ce ria
com al gu mas Pre fe i tu ras, para ten tar com ba ter a prá -
ti ca das que i ma das como uma téc ni ca de agri cul tu ra. 

As pes so as der ru bam a flo res ta, ate i am fogo
nela quan do está seca no chão, abrin do enor mes cla -
re i ras para a prá ti ca da agri cul tu ra ou de pas ta gem.
Essa téc ni ca pri mi ti va, al ta men te da no sa ao meio
am bi en te e, em que pe sem al guns es for ços pra ti ca -
dos pe las ins ti tu i ções que aca bei de men ci o nar, são
in sig ni fi can tes di an te da re a li da de que aca bei de ci tar. 
Há a in for ma ção de que, so men te no Esta do do Mato
Gros so, ti ve mos a ocor rên cia, no mês de agos to, de
5.528 fo cos, no Pará, 5.253 fo cos de ca lor e, no Esta -
do do Acre, 136 pon tos de ca lor. 

Esse nú me ro é bas tan te ani ma dor para o es for -
ço que vem sen do re a li za do pelo Go ver no do Esta do
do Acre, o Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus ten tá -
vel que visa a uma eco no mia agro flo res tal, que não
está cen tra da na prá ti ca da no sa da pe cuá ria ex ten si -
va de der ru bar flo res ta para que i mar e fa zer pas ta -
gem, que está ten tan do, a cada ano, in ver ter o cír cu lo
vi ci o so dos pe que nos agri cul to res que ti ve mos que
der ru bar al gu ma área de flo res ta para fa zer o seu
plan tio. 

Ain da é in ci pi en te o es for ço, mas já co nhe ce -
mos téc ni cas e me i os ade qua dos para que os agri cul -
to res não se jam obri ga dos a re a li zar a da no sa prá ti ca
da que i ma da. E que a subs ti tu am por ou tras prá ti cas
in clu si ve mais ren tá ve is e me nos da no sas à sa ú de e
ao meio am bi en te. Esse es for ço está sen do aqui re -
gis tra do com cer ta ga lhar dia pe los Esta dos do Acre e
do Ama pá, cujo Go ver na dor apos ta em mo de lo se -
me lhan te.

O que me en tris te ce é que os es for ços re a li za -
dos pelo Iba ma, que dis põe de sete he li cóp te ros para
o acom pa nha men to das que i ma das, no sen ti do de
es ta be le cer na Ama zô nia uma agen da po si ti va, ne go -
ci an do com os se to res pro du ti vos, pe que nos agri cul -
to res, go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, não ren de -
ram os re sul ta dos es pe ra dos, já que os da dos atu a is
são alar man tes. Mes mo as sim, ca be ria a in da ga ção,
pois se não ti vés se mos re a li za do tal es for ço, com cer -
te za o pro ble ma se ria mais gra ve e nos sa flo res ta es -
ta ria em con di ções bem pi o res, tan to do pon to de vis -
ta am bi en tal e so ci al como do pon to de vis ta eco nô mi co.

Exis te um es tu do do Iba ma que dá con ta de que
nos sa bi o di ver si da de está ava li a da em R$4 tri lhões.
Isso sig ni fi ca que, a cada ano, ate a mos fogo a uma ri -
que za imen su rá vel, in cal cu lá vel, de for ma ir res pon sá -
vel e sem res pe i to pe las co mu ni da des ali es ta be le ci -
das, que se rão as ma i o res pre ju di ca das. À me di da
que for mos trans for man do aque la re gião em de ser to,
com cer te za, se rão os 20 mi lhões de ha bi tan tes da
Ama zô nia que pe re ce rão. Aque les que lá re a li zam
uma eco no mia de ra pi na, es ses, cer ta men te, acha rão 



um ou tro lu gar para mo rar e con ti nu ar bus can do o lu -
cro de sen fre a do, mas os ha bi tan tes da re gião, cujo
sus ten to está re la ci o na do com os re cur sos na tu ra is,
com sua ma i or fon te, a flo res ta, com seu po ten ci al,
es ses se rão mu i to pre ju di ca dos. 

Além des se pre ju í zo, po de re mos ca u sar gra ves
pro ble mas ao equi lí brio glo bal, por que, ao que i mar a
flo res ta, ocor re a emis são de ga ses tó xi cos. Esses
ga ses são res pon sá ve is por inú me ros pro ble mas, en -
tre eles o bu ra co na ca ma da de ozô nio. Por tan to, te -
mos um du pla re la ção de per da: a po lu i ção pela emis -
são de ga ses; e a flo res ta de i xa de ser um su mi dou ro
des ses ga ses.

Sr. Pre si den te, es sas que i ma das têm ori gem
numa prá ti ca in dí ge na mi le nar. Qu an do aqui che ga -
ram os co lo ni za do res, ob ser va ram que as co mu ni da -
des in dí ge nas pra ti ca vam as co i va ras, as que i ma das,
quan do do pre pa ro de suas ro ças. Essa era a prá ti ca
de uma po pu la ção en tão re du zi da, cujo nú me ro, se -
gun do al guns pes qui sa do res, era de cin co mi lhões –
hoje são ape nas du zen tos e cin qüen ta mil ín di os, o
que dá con ta de que hou ve um mas sa cre des sas po -
pu la ções. Esses cin co mi lhões de ín di os pra ti ca vam a 
agri cul tu ra e uti li za vam o fogo para abrir cla re i ras. Se
con si de rar mos que essa po pu la ção era re du zi da e
que nem to dos pra ti ca vam a agri cul tu ra, pois nem to -
dos eram se den tá ri os – boa par te de les era nô ma de,
vi via da caça, da pes ca, da co le ta de fru tas e não pra -
ti ca vam a agri cul tu ra –, te re mos um nú me ro mais re -
du zi do dos que uti li za vam as que i ma das nes te País
con ti nen tal.

A uti li za ção des sa téc ni ca era ade qua da às con -
di ções his tó ri cas, eco nô mi cas, so ci a is e cul tu ra is da -
que las po pu la ções; mas, quan do o eu ro peu che gou e
co me çou a co pi ar essa prá ti ca, ti ve mos o dano à
Mata Atlân ti ca e, hoje, à Ama zô nia, que já con ta com
uma área su pe ri or a 500 mil qui lô me tros qua dra dos
de des flo res ta men to e que i ma das. Se con ti nu ar mos
com esse mes mo rit mo, não te re mos mais uma Ama -
zô nia a pre ser var.

Du ran te os 500 anos de ocu pa ção des te jo vem
País, já vi ven ci a mos inú me ros avan ços tec no ló gi cos,
das ca ra ve las ao avião. Pre sen ci a mos o sur gi men to
dos sa té li tes, que nos pos si bi li tam a co mu ni ca ção em 
tem po real, inú me ras ino va ções no cam po da me di ci -
na, como o trans plan te de co ra ção, de me du la e tan -
tas ou tras téc ni cas so fis ti ca das. Du ran te es ses 500
anos, a hu ma ni da de ino vou em mu i tos as pec tos,
mas, in fe liz men te, em nos so País e nos pa í ses em
de sen vol vi men to, como é o caso dos nos sos vi zi nhos, 
que tam bém par ti lham a Ama zô nia – Peru, Bo lí via e

de ma is pa í ses ir mãos -, con ti nu a mos com o ”pri mi ti -
vo“ uso da que i ma da na pra ti ca da agri cul tu ra. 

É la men tá vel que um País que fala de mo der ni -
za ção, de glo ba li za ção não dis po ni bi li ze aos nos sos
agri cul to res, aos nos sos pe cu a ris tas, aos nos sos pro -
du to res de grãos da Ama zô nia re cur sos, um me ca nis -
mo com pa tí vel com todo esse avan ço tec no ló gi co
para subs ti tu ir a ne fas ta prá ti ca das co i va ras, a ne fas -
ta prá ti ca das que i ma das. 

Antes, o con ti gen te po pu la ci o nal era me nor,
nem to dos eram agri cul to res; por tan to, o im pac to era
as si mi la do pela flo res ta, pelo ecos sis te ma. Mas, in fe -
liz men te, essa so ci e da de de con su mo, vol ta da para o
mer ca do, não con ta com um su por te téc ni co que
subs ti tua uma prá ti ca que era ade qua da a um pe río -
do, a um ní vel so ci al e cul tu ral. Tal fato, po de rá fa zer
com que de sa pa re ça a ma i or flo res ta do pla ne ta, a
flo res ta Ama zô ni ca, ca u san do pre ju í zos ir re ver sí ve is, 
prin ci pal men te se con si de rar mos que na flo res ta re si -
de a ma i or quan ti da de de água doce do pla ne ta, que
ela é res pon sá vel pelo equi lí brio das chu vas. 

As co mu ni da des lo ca is, por di ver sas ve zes, têm
ofe re ci do al ter na ti vas sus ten tá ve is, têm se es for ça do
no sen ti do de fa zer com que as prá ti cas que es tão
dan do cer to – como as que es tão sen do im ple men ta -
das pelo GTA – Ami go da Ter ra, jun ta men te com al -
guns go ver nos, pre fe i tos e pes so as do se tor pro du ti vo 
– pos sam ser ge ne ra li za das, trans for ma das em po lí ti -
cas pú bli cas, para que o se tor pro du ti vo pos sa con tar
com ou tra for ma que não esse mo de lo pre da tó rio,
que pro duz, a cada ano, 5 mil fo cos de ca lor so men te
no Esta do do Mato Gros so. Em uma úni ca no i te, o sa -
té li te do INPE re gis trou 1.458 pon tos de in cên dio no
Bra sil, 93% de les exa ta men te onde não de ve ri am
ocor rer, qual seja, na flo res ta Ama zô ni ca.

Da for ma como es ta mos agin do, não te mos ne -
nhu ma au to ri da de – por mais et no cên tri cos e pre con -
ce i tu o sos que se ja mos com as cul tu ras das co mu ni -
da des in dí ge nas – para te cer ne nhum co men tá rio de
que tais cul tu ras se jam in fe ri o res à nos sa. Lan ça mos
mão de uma téc ni ca ade qua da ao seu grau de de sen -
vol vi men to, e ain da hoje apli ca mos essa mes ma téc -
ni ca sem ne nhum es crú pu lo, sem ne nhum es for ço no
sen ti do de pôr em prá ti ca ou tras al ter na ti vas, que não
são ape nas uto pi as, mas re a li za ções con cre ti za das
por ins ti tu i ções de pes qui sa, al gu mas al ta men te res -
pe i ta das, como é o caso da Embra pa, que dá con ta
de que é pos sí vel fa zer ma ne jo de pas ta gem sem der -
ru bar flo res tas para fa zer pe cuá ria ex ten si va e, com
isso, ter pas ta gens re no va das; que é pos sí vel im plan -
tar a agri cul tu ra sem lan çar mão de fogo; que é pos sí -
vel uti li zar áre as já de gra da das, prin ci pal men te as de



ca po e i ra, que são em quan ti da de su fi ci en te para a
pro du ção, des de que uti li ze mos in ves ti men tos e tec -
no lo gi as ade qua das. Não de ve mos usar áre as em
que há flo res tas na ti vas. Te mos vá ri os re cur sos que,
in fe liz men te, não es tão sen do usa dos por que não
exis te uma po lí ti ca sé ria de de sen vol vi men to sus ten -
tá vel para a Ama zô nia. Exis te, fe liz men te, o es for ço
da Se cre tá ria Mary He le na Alle gret ti, do Mi nis tro José 
Sar ney Fi lho e do Dr. Ha mil ton No bre Ca sa ra, Pre si -
den te do Iba ma, que até por ques tão de jus ti ça devo
re gis trar. Entre tan to, são es for ços pon tu a is, pul ve ri za -
dos; não cons ti tu em uma po lí ti ca de de sen vol vi men to. 
Em mu i tos mo men tos, es tão na con tra mão, isto é, vão 
no sen ti do con trá rio do que está sen do fe i to pelo Go -
ver no por in ter mé dio do Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
como é o caso do Pro gra ma Avan ça Bra sil, o qual foi
ins ti tu í do, re a li za do, ope ra ci o na li za do, sem que o Mi -
nis té rio, des de sua gê ne se, dele par ti ci pas se, sem
que pu des se evi tar os pro ble mas am bi en ta is dele de -
cor ren tes. 

Embo ra não seja da mi nha von ta de, devo fa zer
par te des se ri tu al ma ca bro de a cada ano re gis trar o
au men to do nú me ro de que i ma das em nos so País – e 
com ma i or in ci dên cia, 93%, na mi nha re gião. Qu e ro
di zer que, gra ças a Deus, no meu Esta do do Acre,
esse ín di ce di mi nu iu, mas in fe liz men te, to dos os
anos, ain da te mos de fa zer esse ri tu al ma ca bro de re -
gis trar as que i ma das. Flo res tas são que i ma das e al -
ter na ti vas não são apre sen ta das. As au to ri da des
com pe ten tes não es tão dis po ni bi li zan do os re cur sos
ne ces sá ri os para in ver ter essa si tu a ção al ta men te
de gra dan te do meio am bi en te. Tam bém ten do em vis -
ta o lado so ci al e o cul tu ral, po de mos di zer que essa é
uma prá ti ca com ple ta men te ina de qua da aos nos sos
dias. Com todo o avan ço, com toda a tec no lo gia, con -
ti nu a mos com o mes mo mo de lo pri mi ti vo de de sen -
vol vi men to, o qual tan to cri ti ca mos.

As pes so as fa lam de de sen vol vi men to, de pro -
gres so, mas pen sam ape nas no pro gres so que apre -
sen ta re sul ta do, que apre sen ta lu cro, e não con se -
guem per ce ber o pro gres so numa li nha de cres ci -
men to em que as prá ti cas pe las qua is se che ga rá ao
re sul ta do tam bém se jam mo der nas e, por tan to, de
acor do com esse ”pro gres so“. No meu en ten di men to,
há pro gres so quan do a ci vi li za ção con se gue pro du zir
sem des pre zar o lado so ci al, o eco nô mi co e o cul tu ral, 
e ain da é ca paz de fa zer isso com sus ten ta bi li da de e
téc ni cas que as se gu rem às ge ra ções fu tu ras os me i -
os de que dis po mos hoje para que tam bém elas pos -
sam ter aces so a es ses re cur sos. Qu an do pen so no
fu tu ro, não es tou pen san do ape nas no meu fi lho e no
meu neto; es tou pen san do na hu ma ni da de, que pre ci -

sa ter uma vi são sus ten tá vel do seu ha bi tat. Se não
pro ce der mos des sa for ma, es ta re mos au to des tru in -
do-nos. O ho mem não pode pen sar em si iso la da -
men te do seu pro ces so, da sua es pé cie, por que, se -
não, te ria a vi são de que ele tem um fim em si mes mo
e não tem re la ção al gu ma com as ou tras es pé ci es e o
seu ha bi tat.

La men ta vel men te, ain da não po de mos con tar
com o su por te dos re cur sos, dos in ves ti men tos e das
po lí ti cas pú bli cas para lan çar mão da téc ni ca já dis po -
ní vel para re sol ver mos o ne fas to pro ble ma das que i -
ma das.

Qu e ro con clu ir re pe tin do os da dos: no mês de
ju lho, hou ve 6.766 fo cos de in cên dio; em agos to –
nem ter mi nou o mês –, já fo ram re gis tra dos 21.174 fo -
cos, dos qua is, a ma i o ria está ocor ren do nos Esta dos
do Pará, Ron dô nia, Mato Gros so e To can tins e, em
me nor quan ti da de, nos Esta dos do Acre e Ama pá.
Co in ci den te men te, os Go ver nos des ses dois Esta dos 
es tão apos tan do em ou tro mo de lo de de sen vol vi men -
to, que não é esse de ate ar fogo em flo res ta para pra -
ti car a agri cul tu ra, a pe cuá ria e as sim por di an te, mas
o de con si de rar a flo res ta como a nos sa “ga li nha dos
ovos de ouro”.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ri na Sil -
va, o Sr. Edi son Lo bão, Pre si den te Inte ri no,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se -
cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sra s e Srs. Se na do res, hoje ocu po a tri -
bu na do Se na do Fe de ral para tra tar do re a jus te sa la ri -
al dos ser vi do res pú bli cos e do sa lá rio mí ni mo. São
dois te mas cor re la ci o na dos e da mais alta re le vân cia
so ci al e eco nô mi ca para os qua is tam bém é di fí cil en -
con trar uma so lu ção ade qua da, jus ta, po li ti ca men te
res pon sá vel e eco no mi ca men te viá vel.

No caso do sa lá rio dos ser vi do res pú bli cos, é
pre ci so des ta car que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já
de ter mi nou que o Po der Exe cu ti vo pro po nha a cor re -
ção sa la ri al, cum prin do o dis pos to na Cons ti tu i ção.
Cer ta men te a con jun tu ra eco nô mi ca des fa vo rá vel por 
que pas sa o nos so País, com a cres cen te des va lo ri -
za ção do real, com ta xas de ju ros ele va das, com o ra -
ci o na men to de ener gia elé tri ca, com o au men to do
de sem pre go e que da na ati vi da de eco nô mi ca, re pre -



sen ta mais um obs tá cu lo para a so lu ção des se pro -
ble ma.

A cor re ção dos sa lá ri os dos ser vi do res pú bli cos
fe de ra is e do sa lá rio mí ni mo não sig ni fi ca, en tre tan to,
obs tá cu lo in trans po ní vel, nem um pro ble ma in so lú vel, 
prin ci pal men te quan do con si de ra mos o enor me po -
ten ci al da eco no mia bra si le i ra.

O Bra sil faz par te do gru po das dez ma i o res
eco no mi as do mun do e, por isso mes mo, não pode,
por ques tão de jus ti ça so ci al, co lo car o peso dos ajus -
tes eco nô mi cos em gru pos so ci a is ou ca te go ri as eco -
nô mi cas mais fra cas ou mais po bres. É in cor re to e in -
jus to – não po de mos ace i tar isso – que apo sen ta dos,
pen si o nis tas, ido sos, vi ú vas, ór fãos e ser vi do res pú -
bli cos, que re pre sen tam con si de rá vel par ce la da que -
les que ain da não re ce be ram os be ne fí ci os pro ve ni -
en tes do nos so de sen vol vi men to, con ti nu em a ter
suas fon tes de ren da de fa sa das, de sa tu a li za das e
sem cor re ção por mu i tos anos, como é o caso dos
ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – V. Exª
con ce de-me um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do um apar te, com mu i to pra zer, a V. Exª, Se -
na dor Car los Be zer ra.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – No bre Se -
na dor, fui Pre fe i to duas ve zes e Go ver na dor do Esta -
do de Mato Gros so, opor tu ni da des em que pro cu rei
pa gar o me lhor sa lá rio aos ser vi do res. Qu an do Pre -
fe i to de Ron do nó po lis, os ser vi do res do Esta do que ri am 
de i xá-lo para tra ba lhar na Pre fe i tu ra. Qu an do Go ver -
na dor, pa guei o ma i or sa lá rio da his tó ria do Esta do de 
Mato Gros so e um dos ma i o res sa lá ri os do Bra sil. Fui
o úni co Go ver na dor que deu o ga ti lho, por que na que -
la épo ca a in fla ção era de 30% a 40% ao mês e eu
dava o ga ti lho: 30% de in fla ção, 30% no con tra che -
que. Por isso, con si de ro um ab sur do essa his tó ria de
sete anos sem re a jus te. São 74% de per da sa la ri al,
ou seja, qua se 100%, e os ser vi do res es tão sem re a -
jus te até ago ra. Re ce bi, como Pre si den te da Co mis -
são de Orça men to, o re que ri men to do Se na dor Ro -
me ro Jucá, pe din do que se cons ti tua na que la Co mis -
são uma sub co mis são para es tu dar a ques tão do re a -
jus te dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is. De hoje para
ama nhã, es ta rei acer tan do com as Li de ran ças a cri a -
ção des ta sub co mis são. Pen so que o Con gres so Na -
ci o nal, so bre tu do a Co mis são de Orça men to, tem de
fa zer um es for ço para me lho rar esse ín di ce de 3,5%,
já anun ci a do pelo Go ver no, que é, do meu pon to de
vis ta, ta ca nha, ra quí ti co, mu i to aquém do que pre ten -
dem os fun ci o ná ri os pú bli cos, com mu i ta ra zão. Vejo

em meu Esta do os fun ci o ná ri os pú bli cos, po li ci a is e
pro fes so res em gre ve. Há uma mo vi men ta ção por que 
os sa lá ri os es tão sen do acha ta dos no Bra sil, so bre tu -
do os dos fun ci o ná ri os pú bli cos. Não sei aon de que -
rem che gar com isso, por que quem faz a má qui na do
Esta do tra ba lhar é o fun ci o ná rio pú bli co, e ele não vai
fazê-la fun ci o nar bem se não es ti ver es ti mu la do, se
não ti ver tran qüi li da de, se não ti ver ven ci men tos que
lhe per mi tam vi ver bem e sus ten tar sua fa mí lia. Por -
tan to, pa ra be ni zo V. Exª por tra zer este as sun to à tri -
bu na do Se na do. Sou so li dá rio com V. Exª. E na Co -
mis são de Orça men to va mos fa zer o pos sí vel para
me lho rar o au men to con ce di do aos ser vi do res pú bli -
cos fe de ra is do Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Se -
na dor Car los Be zer ra, agra de ço a par ti ci pa ção de V. Exª, 
que pre si de a nos sa Co mis são Mis ta de Orça men to
e, con for me já dis se, es ta rá se de bru çan do so bre
este pro ble ma. Afir mo a V. Exª que, como mem bro da -
que la Co mis são, tam bém es ta rei jun to com V. Exª e
os de ma is mem bros a fim de al can çar mos um de no -
mi na dor co mum para re sol ver esse pro ble ma que vai
tor nan do-se crô ni co.

Ago ra há pou co, pas san do pela Espla na da dos
Mi nis té ri os, vi fa i xas con cla man do os fun ci o ná ri os pú -
bli cos fe de ra is para a gre ve que se ini cia ama nhã, dia
22. Te nho vis to pe los ca na is de te le vi são a gre ve dos
ser vi do res do INSS, ca u san do trans tor no àque les
que ne ces si tam dos be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al. 
Pa re ce que no Bra sil só se con se gue o que se ple i te ia 
de po is do pro tes to ve e men te nas ruas, às ve zes com
sa cri fí cio de mu i tos dos nos sos ir mãos, como es ta -
mos ven do no Pa ra ná, a ques tão da Co pel, gen te ma -
chu ca da, in sur gin do-se con tra a de ter mi na ção da
Assem bléia Le gis la ti va.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do com mu i ta hon ra o apar te a V. Exª, emi nen te 
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, pe gan do uma ca ro na no apar te 
do Se na dor Car los Be zer ra, apro ve i to para di zer que
con cor do com V. Exª. Não há a me nor dú vi da quan to a 
esta ques tão do re a jus te sa la ri al dos fun ci o ná ri os pú -
bli cos. Mas há o ou tro lado da mo e da que sus ci ta, in -
clu si ve, um con fli to en tre Mi nis tros do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral: o Go ver no Fe de ral não pode gas tar mais
– se não es tou equi vo ca do – do que 40% de sua re ce i -
ta com o pa ga men to dos ser vi do res pú bli cos; os go -
ver nos es ta du a is, se não me en ga no, 54%, e os mu ni -



ci pa is, até 60%. Estão im pe di dos de acor do com a
nova Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Os Exe cu ti vos
ale gam: ”Nós es ta mos im pe di dos por lei; não po de -
mos dar esse au men to“. Veja bem em que se ape -
gam: em uma lei que o Con gres so vo tou. Por isso di -
zem que gos ta ri am de atu a li zar os sa lá ri os, mas es -
tão im pe di dos. Veja V. Exª o im pas se. Como é que nós 
va mos sair dis so? O Se na dor Car los Be zer ra, como
Pre si den te da Co mis são de Orça men to, de ve ria cha -
mar o Exe cu ti vo e nós, em con jun to, en con tra ría mos
uma so lu ção para esse pro ble ma. Por que não – sob a 
ale ga ção de que não é pos sí vel em fun ção de uma le -
gis la ção em vi gor – atu a li zar os ven ci men tos acom -
pa nhan do o po der aqui si ti vo? Há uma in fla ção, eu di -
ria que há um cres ci men to ve ge ta ti vo. E quan do os
va lo res dos sa lá ri os fi cam con ge la dos du ran te cin co,
seis, sete anos, tudo se com pli ca para es sas pes so as. 
Pre ci sa mos en con trar uma sa í da, por que isso não é
pos sí vel. Não sei se esse pro ble ma se deu em fun ção
de ter mos de i xa do de ar re ca dar por ca u sa das pri va ti -
za ções – e o Go ver no Fe de ral, que se des fez dis so e
da qui lo, aca ba sen do co-res pon sá vel nes se pro ces -
so, nes sa si tu a ção atu al do País. Será que se em pre -
gou de ma is sem po der? Va mos ter que exa mi nar de
onde vem a res pon sa bi li da de. Não po de mos de i xar
mor rer à min gua quem está ten tan do exer cer a sua
fun ção. Du ran te os úl ti mos cin co, seis, sete anos, tem
ha vi do um cres ci men to ve ge ta ti vo, e o po der aqui si ti -
vo pa ra li sou-se, con ge lou-se. O pró prio Su pre mo fica
na dú vi da às ve zes. Te mos que for mar uma co mis são
dos Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio a fim
de en con trar mos uma sa í da. Não po de mos de i xar as
co i sas con ti nu a rem como es tão. Há os que apa dri -
nha ram, que jo ga ram ser vi do res em vá ri os re par ti -
ções – são ao apa dri nha dos po lí ti cos. Mas es tou rou o 
li mi te; não há mais con di ções. Há le gis la ção de to dos
os la dos. A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal diz que há
um li mi te de gas tos. Mas, por ou tro lado, essa ques -
tão de fi car sem au men to de sa lá rio du ran te seis, sete 
anos não dá, Se na dor Car los Pa tro cí nio. So mos res -
pon sá ve is e te mos de en con trar uma sa í da. Por isso
que ro cum pri men tá-lo. V. Exª está na tri bu na abor dan -
do essa si tu a ção que não pode con ti nu ar. Veja bem o
exem plo do meu Esta do. Há pou cos dias, hou ve uma
re po si ção sa la ri al de 7,8%, re fe ren te a dois anos e
meio, uma atu a li za ção. Mas o Go ver no de lá está ofe -
re cen do isso fi a do, como se diz na gí ria, em dez par -
ce las, se não es tou equi vo ca do. Mas, nos úl ti mos
dias, re sol veu au men tar a ener gia elé tri ca em
20,78%. Esse au men to – não é re po si ção –, na tu ral -
men te, não será par ce la do, será à vis ta, e os que não
pa ga rem te rão seu for ne ci men to cor ta do. E se o seu

po der aqui si ti vo não acom pa nhou? Como é que vai
pa gar? Pre ci sa mos en con trar uma so lu ção para esse 
pro ble ma. Alguém foi ir res pon sá vel nes se pro ces so.
Por tan to, os nos sos cum pri men tos, Se na dor Car los
Pa tro cí nio, quan do V. Exª sus ci ta esta ques tão para
to dos nós.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Emi nen te Se na dor Ca sil do Mal da ner, V. Exª fala com
mu i ta pro pri e da de. Abor dei este as sun to jus ta men te
para re fle xão de to dos. Nós es ta mos, como as se ve ra
V. Exª, em um im pas se mu i to gran de. Te mos por um
lado a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, mas, por ou tro
lado, o sa lá rio to tal men te acha ta do dos ser vi do res
pú bli cos. Te mos vis to, fre qüen te men te, pes so as ti ran -
do seus fi lhos das uni ver si da des par ti cu la res, por não 
mais con se gui rem pa gar os es tu dos de les. Cre io que
não há frus tra ção ma i or que essa. Sem pre pen sei
que nin guém pre ci sa de i xar he ran ça para fi lho, mas
todo pai deve ter con di ções de cum prir com a obri ga -
ção de cus te ar os es tu dos que o fi lho de se ja.

Estou aqui jus ta men te, emi nen te Se na dor Ca -
sil do Mal da ner, para di zer que não que re mos fe rir a
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. E vou apre sen tar
uma so lu ção para o au men to do sa lá rio mí ni mo, que é 
uma ver go nha na ci o nal. Era para ser US$100.00,
mas quan to está o dó lar hoje? Apro xi ma da men te
R$2,52. A base do sa lá rio mí ni mo não é mais
US$100.00. Então, apre sen ta rei as mi nhas su ges -
tões para que pos sa mos con ce der a ma jo ra ção de
ven ci men to para o fun ci o na lis mo pú bli co. Pen so que
o mais im por tan te é que o anún cio de au men to de
3,5%, a par tir do ano que vem, vai ge rar um con fli to
so ci al, cu jas di men sões não sei de ta lhar.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – V. Exª 
me con ce de um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço com aten ção o emi nen te Se na dor Ge ral do Cân -
di do. Peço que seja bre ve, por que meu tem po já está
pres tes a se es go tar.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, pa ra be ni zo V. Exª pelo tema
que traz à tri bu na nes ta tar de. É um as sun to mu i to im -
por tan te, prin ci pal men te nes te mo men to em que os
ser vi do res pú bli cos fe de ra is se pre pa ram para uma
gre ve na ci o nal que deve co me çar ama nhã. Na se ma -
na pas sa da, fiz um pro nun ci a men to na tri bu na so bre
a ques tão dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is, cha mei a
aten ção da Casa no sen ti do de que o Se na do não po -
dia fi car alhe io à essa si tu a ção de ar ro cho sa la ri al e
de mi sé ria por que eles pas sam todo o País. Por tan to,
é mu i to im por tan te que V. Exª te nha tra zi do esse as -



sun to ao de ba te hoje, as sim como o Se na dor Car los
Be zer ra, Pre si den te da Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, que pro me teu
em pe nhar-se para vi a bi li zar al gu ma me lho ria dos sa -
lá ri os dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is. Re a jus te de
3,5%, de po is de sete anos, é brin ca de i ra! Sin ce ra -
men te, pa re ce uma pi a da, é uma afron ta ao ser vi dor
pú bli co fe de ral. Fe li ci to V. Exª pelo tema que trou xe na 
tar de hoje e so li da ri zo-me não so men te com V. Exª,
como tam bém com to dos os ser vi do res pú bli cos de
todo o País, que de ve rão en trar em gre ve a par tir de
ama nhã. Mu i to obri ga do pelo apar te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço a V. Exª, emi nen te Se na dor Ge ral do Cân di -
do, que sem pre teve a pre o cu pa ção com o ga nho do
povo bra si le i ro, so bre tu do da que les que re ce bem sa -
lá rio mí ni mo, e com os fun ci o ná ri os pú bli cos fe de ra is,
es ta du a is e mu ni ci pa is.

Não es ta mos pre gan do o abu so nos gas tos pú -
bli cos nem o aban do no da aus te ri da de go ver na men -
tal, tam pou co a re vo ga ção da Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal. Esta mos de fen den do, isto sim, uma so lu -
ção cor re ta, jus ta e ade qua da para pes so as que pres -
tam ou pres ta ram re le van tes ser vi ços ao País, bra si -
le i ros como to dos nós, que te mos ne ces si da des bá si -
cas ina diá ve is como ali men ta ção, sa ú de, ha bi ta ção,
trans por te e ser vi ços, que pas sam por cons tan tes
ele va ções de pre ço. Mu i tas des sas pes so as são obri -
ga das a ad qui rir me di ca men tos de pre ços ele va dos
pela in fla ção, suas des pe sas cres cem em ele va da
pro por ção e não têm como re sol ver essa si tu a ção
dra má ti ca e de su ma na. 

Os ser vi do res pú bli cos fe de ra is, além de não te -
rem ob ti do re a jus te ge ral nos ven ci men tos des de
1995, são ví ti mas de uma cam pa nha de des cré di to e
des mo ra li za ção, como se fos sem res pon sá ve is por
to dos os ma les do Bra sil. 

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço V. Exª com pra zer. 

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, in ter rom po o dis cur so de V. Exª para
cum pri men tá-lo pela opor tu ni da de de ter tra zi do esse 
as sun to a de ba te aqui no ple ná rio. Esta mos na fase
de dis cus são do Orça men to – na tu ral men te, a ques -
tão sa la ri al será dis cu ti da –, que é res pon sa bi li da de
do Po der Le gis la ti vo. Em re la ção ao sa lá rio mí ni mo,
em fun ção do de ba te re a li za do ano pas sa do, con se -
guiu-se fa zer uma pe que na cor re ção da de fa sa gem
sa la ri al, ele van do-o de R$151 para R$180. Entre tan -

to, não pro ce de ram a ne nhu ma cor re ção nos ven ci -
men tos dos fun ci o ná ri os pú bli cos – como V. Exª res -
sal ta – des de 1995. É im pos sí vel ima gi nar que os ser -
vi do res pú bli cos pos sam con vi ver com esse acha ta -
men to sa la ri al, haja vis ta que te mos vi ven do um pro -
ces so in fla ci o ná rio, em bo ra não ele va do, mas que a
cada ano gera uma per da de até 8% no po der de
com pra. Como es ta mos há mais de seis anos sem au -
men to, isso ca rac te ri za gran de per da no po der de
com pra, des ta can do ape nas a ques tão sa la ri al. Ou -
tros pon tos, to da via, es tran gu lam o ren di men to dos
tra ba lha do res. Re cen te men te apro va mos, na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos des ta Casa, em ca rá ter
ter mi na ti vo, pro je to de mi nha au to ria pro mo ven do
essa cor re ção. De po is, o re fe ri do pro je to pas sou pelo
ple ná rio, não em ca rá ter ter mi na ti vo, que apro vou a
cor re ção da ta be la de Impos to de Ren da no que se
re fe re ao des con to de de pen den tes. O Se na dor Pa u lo 
Har tung tam bém apre sen tou um pro je to – que foi aqui 
apro va do e se en con tra na Câ ma ra dos De pu ta dos –
para cor ri gir a alí quo ta de Impos to de Ren da. Per ce -
be mos que, além de não ha ver au men to, com o pro -
ces so de ma nu ten ção de uma ta be la de Impos to de
Ren da, ou seja, com o con ge la men to da ta be la de
des con to, esse tra ba lha dor pas sa a ter o seu sa lá rio
ain da mais acha ta do. Cum pri men to V. Exª pela opor -
tu ni da de de de ba ter esse tema. É im por tan te que
con ti nu e mos a dis cu ti-lo até en con trar eco na Co mis -
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li -
za ção, que tem a res pon sa bi li da de de de fi nir, or ça -
men ta ri a men te, as al ter na ti vas que apre sen ta re mos
ao Po der Exe cu ti vo para au men tar o sa lá rio. Não po -
de mos nos es que cer de que es ta mos vi ven do um
pro ces so de ele va ção cada vez ma i or dos en car gos
fi nan ce i ros por par te da União. Os ju ros são ele va dos
e a dí vi da au men ta a cada mo men to. Não é jus to esse 
sa cri fí cio para um seg men to da so ci e da de. Pre ci sa -
mos dis cu tir o as sun to e en con trar ca mi nhos, pri o ri -
zan do os re cur sos. A opor tu ni da de é cla ra. To da via,
mais do que isso, há mo ti vo para dis cu tir mos a ma té -
ria tam bém na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção. Meus cum pri men tos, Se -
na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Emi nen te Se na dor Arlin do Por to, agra de ço o apar te a 
V. Exª, que apre sen tou, con for me as se gu ra, pro je to
de lei para a cor re ção do des con to de Impos to de
Ren da, ou tro ab sur do exis ten te na le gis la ção bra si le i -
ra. Isso tem sido ob je to de pre o cu pa ção dos nos sos
emi nen tes Pa res nes ta Casa, in clu si ve de V. Exª e do
Se na dor Pa u lo Har tung. De ve mos re a jus tar es ses
des con tos do Impos to de Ren da, pois isso faz com



que os sa lá ri os, que já não au men tam há sete anos,
se tor nem cada vez mais ba i xos.

O mais im por tan te, emi nen te Se na dor, é que o
que está su bin do no Bra sil são as ta ri fas pú bli cas.
Ain da ago ra, o Se na dor Ca sil do Mal da ner fa lou so bre 
o au men to de 17% das ta ri fas de ener gia elé tri ca em
San ta Ca ta ri na. So bem tam bém a ta ri fa de te le fo ne, a
taxa de ener gia elé tri ca, o pre ço do com bus tí vel etc.

É che ga da a hora de o Con gres so Na ci o nal, por
meio da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção, de ter-se so bre a aná li se des sa
ma té ria e con ce der um au men to pos sí vel – não de
3,5% – para o fun ci o na lis mo pú bli co fe de ral.

Assim, não há como dis cu tir a ma té ria do pon to
de vis ta ju rí di co, pois o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já
de ci diu que o Go ver no Fe de ral é obri ga do a re a jus tar
os ven ci men tos dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is de
acor do com o que de ter mi na a Cons ti tu i ção. Não sei
se o Ple no do STF já re sol veu essa ques tão, mas o
Mi nis tro-Pre si den te, Sr. Mar co Au ré lio Men des de Fa -
ri as Mel lo, já deu a sua opi nião e, evi den te men te,
esse é um pre ce i to cons ti tu ci o nal.

A car ga tri bu tá ria já al can çou ní ve is in su por tá -
ve is no Bra sil, fato re co nhe ci do pe las pró pri as au to ri -
da des da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, o que di fi cul -
ta a ele i ção de uma só fon te de re ce i ta adi ci o nal para
fi nan ci ar os re a jus tes sa la ri a is ne ces sá ri os e cons ti -
tu ci o nal men te obri ga tó ri os.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so re -
cen te men te nos deu uma de mons tra ção de como é
pos sí vel, com boa von ta de, cri a ti vi da de e de ter mi na -
ção po lí ti ca, re sol ver um pro ble ma apa ren te men te in -
so lú vel, como o pa ga men to de R$43 bi lhões re fe ren -
tes aos cré di tos de com ple men tos de atu a li za ção mo -
ne tá ria em con tas vin cu la das ao Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço.

Algo se me lhan te pode ser en con tra do para uma 
so lu ção ade qua da aos re a jus tes dos ser vi do res pú -
bli cos fe de ra is e para o sa lá rio mí ni mo. 

Sa be mos que a re du ção das de si gual da des so -
ci a is e re gi o na is do Bra sil só pode ocor rer com um
ser vi ço pú bli co efi ci en te, de mo crá ti co, que per mi ta a
uni ver sa li za ção das po lí ti cas pú bli cas, prin ci pal men te 
nas áre as de sa ú de e edu ca ção.

A va lo ri za ção do ser vi dor pú bli co é uma ne ces -
si da de para que o Bra sil pos sa tra ba lhar com mais efi -
ciên cia, com ma i o res ní ve is de qua li da de e ra ci o na li -
da de, tor nan do o gas to pú bli co algo de im por tân cia
es tra té gi ca para nos so de sen vol vi men to eco nô mi co e 
so ci al.

Na eco no mia glo ba li za da e al ta men te com pe ti ti -
va, o Bra sil só po de rá in se rir-se ade qua da men te se
con tar com um ser vi ço pú bli co efi ci en te, com ser vi do -
res ca pa ci ta dos e mo ti va dos e em con di ções de ab -
sor ver as no vas tec no lo gi as re que ri das pela di nâ mi ca 
do mun do con tem po râ neo.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so re co -
nhe ce essa ne ces si da de e ma ni fes tou isso cla ra men -
te em seu pro nun ci a men to na ce ri mô nia de en tre ga
do Prê mio Qu a li da de no Ser vi ço Pú bli co: ... “ver um
país que cres ce, e um país que cres ce gra ças, tam bém, 
à ação de seus fun ci o ná ri os pú bli cos, tan tas ve zes mal -
tra ta dos, so bre tu do em ma té ria fi nan ce i ra”.*

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Con -
gres so Na ci o nal cer ta men te não ne ga rá seu apo io a
uma po lí ti ca sa la ri al ade qua da para os ser vi do res pú -
bli cos fe de ra is, as sim como um sa lá rio mí ni mo mais
con di zen te com a mag ni tu de da eco no mia bra si le i ra,
si tu a da en tre as dez ma i o res do mun do.

A Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as re cen te men te 
apro va da re co men da o re a jus te dos ser vi do res pú bli -
cos fe de ra is, para a pro pos ta do Po der Exe cu ti vo do
Orça men to de 2002.

O fato de o Orça men to da União ter ca rá ter me -
ra men te au to ri za ti vo, cer ta men te não nos as se gu ra,
não nos ga ran te que os ser vi do res pú bli cos fe de ra is
te rão seus ven ci men tos re a jus ta dos em ní ve is ade -
qua dos no pró xi mo ano.

Pre ci sa mos ain da lu tar bas tan te para con se -
guir mos fon tes ade qua das de fi nan ci a men to dos gas -
tos adi ci o na is ne ces sá ri os.

Pre ci sa mos com ba ter a ina dim plên cia, a fra u de
e a so ne ga ção fis cal.

Sa be mos que a União é pro pri e tá ria de três mi -
lhões de imó ve is – e aqui apre sen to uma so lu ção –
ava li a dos em apro xi ma da men te R$400 bi lhões. E é a
ter ce i ra vez que tra go es ses da dos, Sr. Pre si den te. 

Mu i tos des ses imó ve is não são uti li za dos di re ta -
men te no ser vi ço pú bli co e pro du zem um ren di men to
des pre zí vel em re la ção ao seu va lor real, o que re pre -
sen ta um ver da de i ro des per dí cio de re cur sos e uma
trans fe rên cia dis far ça da de re cur sos pú bli cos para
mãos de par ti cu la res que, mu i tas ve zes, ocu pam es -
ses imó ve is ir re gu lar men te.

A União é pro pri e tá ria, in clu si ve, de ho tel de
luxo em Foz do Igua çu e pos sui os me lho res imó ve is
lo ca li za dos em áre as no bres das gran des ca pi ta is do
Bra sil, como Ave ni da Pa u lis ta, Ave ni da Ge tú lio Var -
gas, no Rio de Ja ne i ro, e as sim por di an te. São imó ve is 
de alto va lor.



Se esse imen so pa tri mô nio fos se ra ci o nal men te 
ex plo ra do, te ría mos um ren di men to men sal de apro -
xi ma da men te R$500 mi lhões, o que con tri bu i ria para
re for çar as fi nan ças pú bli cas e fi nan ci ar gas tos pú bli -
cos ne ces sá ri os e ina diá ve is, como o re a jus te dos
ser vi do res pú bli cos fe de ra is e ou tros gas tos so ci a is.

Já me ma ni fes tei an te ri or men te so bre esse as -
sun to e re i te ro mi nha pro pos ta de ali e na ção de imó -
ve is da União para o fi nan ci a men to des sas des pe sas
go ver na men ta is ina diá ve is.

Cer ta men te, ou tras fon tes exis tem: os gran des
de ve do res da Pre vi dên cia So ci al e da Re ce i ta Fe de -
ral re pre sen tam al guns bi lhões de re a is, que tam bém
po de ri am ser uti li za dos para fi nan ci ar es ses re a jus tes.

Te nho a con vic ção de que o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so tam bém de se ja dar uma so lu -
ção cor re ta e ade qua da ao re a jus te de ven ci men tos
dos ser vi do res pú bli cos da União, as sim como um
novo sa lá rio mí ni mo mais dig no e mais jus to.

Era o que ti nha di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son, por
per mu ta com o Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, os ca mi nhos de um po lí ti co no Bra sil são tri -
lha dos por ad ver si da des, obs tá cu los e ar ma di lhas.
Apren di com o ve lho Ulysses Gu i ma rães que o alvo
de uma car re i ra é a co e rên cia na bus ca dos ide a is.

Para mim, que co me cei mi nha car re i ra há qua se 
30 anos, como De pu ta do Fe de ral, des de sem pre es -
te ve pre sen te a de fe sa de Per nam bu co e dos per -
nam bu ca nos, a vi gên cia do es ta do de di re i to ple no e
de mo crá ti co, a trans pa rên cia da ges tão pú bli ca, a luta 
pela afir ma ção da mi nha re gião, do nos so que ri do
Nor des te, tão es que ci do e dis cri mi na do.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, co mu ni co ofi -
ci al men te o meu des li ga men to do Par ti do Po pu lar
So ci a lis ta e a mi nha fi li a ção ao Par ti do Tra ba lhis ta
Bra si le i ro.

Mudo de le gen da, mas man te nho mi nha pos tu ra 
po lí ti ca e re a fir mo a luta pe los meus ide a is.

De i xo no PPS mu i tos ami gos. E, ao ho me na ge -
ar o Se na dor Ro ber to Fre i re, Pre si den te da exe cu ti va
na ci o nal do meu ex-par ti do, e o meu ami go Lí der do
PPS, Se na dor Pa u lo Har tung, eu gos ta ria de es ten -
der o meu abra ço a cada mi li tan te e a cada fi li a do do
PPS.

Com cer te za, não es ta re mos dis tan tes. Pelo
con trá rio, es ta mos ir ma na dos na bus ca de um pro je to 

na ci o nal, que cul mi na rá com a ele i ção de Ciro Go mes 
para a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

No pla no es ta du al, na po lí ti ca per nam bu ca na,
mi nha de ci são de ade rir ao PTB tem como li ga ção a
ten ta ti va de amar rar ain da mais uma ali an ça das for -
ças po lí ti cas pro gres sis tas do Esta do.

Vi ve mos um mo men to de ca rên cia de lí de res.
Os des ti nos do Bra sil es tão en tre cru za dos pelo opor -
tu nis mo de quem já pe diu para se es que cer do que
es cre veu – e aqui o Se na dor La u ro Cam pos sem pre
faz ques tão de des ta car isso. 

Em nome de um mo de lo li be ral, que i mou-se o
pa tri mô nio que o Esta do cri ou e acu mu lou ao lon go
de 40 anos. Assim, a nos sa Com pa nhia Si de rúr gi ca
Na ci o nal e a Vale do Rio Doce ser vi ram de mo e da de
tro ca para bar ga nhar o apo io in ter na ci o nal do FMI. A
Su de ne foi su ma ri a men te ex tin ta sem se quer le var
em con ta a sua his tó ria, sem que se co lo cas se nos li -
vros da con ta bi li da de po lí ti ca os cré di tos e os dé bi tos
de uma ins ti tu i ção que ine qui vo ca men te trou xe o de -
sen vol vi men to para mi nha re gião. 

Aliás, a con ta bi li da de que está em moda não é
bem essa. É aque la so tur na dos pa ra í sos fis ca is e das
co mis sões pol pu das. A con ta bi li da de do go ver no vir -
tu al, que diz que faz e acon te ce, mas que nin guém vê. 

Não é su fi ci en te a pre ten sa es ta bi li da de mo ne -
tá ria, como o Go ver no cos tu ma apre go ar. Faz fal ta a
re for ma po lí ti ca e a re for ma fis cal. Faz fal ta a re for ma
so ci al. Esses ado ra do res do mer ca do, que es tão a
em pol gar o Go ver no, se es que ce ram de que com pe te 
ao Esta do me di ar as re la ções en tre o ca pi tal e o tra -
ba lho. E os tra ba lhis tas sa bem mu i to bem de que lado 
es tão: jun to ao tra ba lho e ao tra ba lha dor. 

Não es mo re ce rei no con fron to com a eli te po lí ti -
ca de Per nam bu co, res pon sá vel di re ta pelo atra so
acu mu la do do meu Esta do, pelo aban do no das nos -
sas fer ro vi as, pela se cu ra dos nos sos açu des, pela
fome e pela mi sé ria que se es pa lham na pe ri fe ria de
nos sas ci da des.

Va mos tra ba lhar jun tos por um mo de lo novo de
ad mi nis tra ção, ca paz de co le gi ar cada uma das nos -
sas ten dên ci as po lí ti cas e abri gar to dos os nos sos
ide a is, que, na es sên cia, se re su mem a um só: o
bem-es tar da nos sa gen te, do nos so povo.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Car -
los Wil son, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Ouço,
com mu i to pra zer, o apar te de V. Exª, Se na dor Arlin do
Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Car -
los Wil son, pri me i ra men te eu gos ta ria de cum pri men -



tar V. Exª na con di ção de Vice-Pre si den te Na ci o nal do 
PTB e di zer da nos sa ale gria de re ce ber a fi li a ção de
V. Exª, lí der po lí ti co do Esta do de Per nam bu co, pre -
sen ça for te na po lí ti ca es ta du al e na ci o nal que em
mu i to con tri bu iu com o de sen vol vi men to da que le
Esta do e que, com uma fir me za in que bran tá vel de ca -
rá ter e re ti dão de prin cí pi os, va lo ri zou e va lo ri za a po -
lí ti ca do Esta do de Per nam bu co. Qu e ro tam bém, na
con di ção de Vice-Pre si den te Na ci o nal do par ti do,
con cla mar sua par ti ci pa ção ati va, di re ta e ob je ti va
para que pos sa mos cor ri gir as gran des dis tor ções so -
ci a is que es ta mos en fren tan do. Assis ti mos, a cada
mo men to, ao de se qui lí brio en tre as clas ses so ci a is:
os po bres cada vez mais po bres e au men tan do em
nú me ro, e os ri cos cada vez mais ri cos e em quan ti da -
de me nor, numa cla ra con cen tra ção de ri que za nas
mãos de pou cos, pro vo can do o au men to ab sur do de
mi se rá ve is no Bra sil. O PTB tem como fi lo so fia o tra -
ba lho e o de sen vol vi men to. Por isso, a nos sa ban de i ra 
é o em pre go, o tra ba lho como me lhor po lí ti ca so ci al. É 
por meio da par ti ci pa ção e do tra ba lho do ci da dão na
ge ra ção de em pre go e ren da que ha ve re mos de pro -
mo ver o equi lí brio e o ne ces sá rio apo io do Po der Pú -
bli co às clas ses me nos fa vo re ci das. Po lí ti cas emer -
gen ci a is não de vem fa zer par te de um pro gra ma de
Go ver no, mas ape nas ações emer gen ci a is. Qu e re -
mos, em nome do PTB, dar-lhe boas-vin das ao nos so
Par ti do, esse Par ti do de tran si ção, esse Par ti do de
res pe i to que pro cu ra, so bre tu do, res pe i tar o ci da dão
no seu dia-a-dia. Como Co le ga Se na dor, que ro, ao
lado do Se na dor Fer nan do Be zer ra, dar-lhe boas-vin -
das ao nos so PTB. Esta re mos os três com a gran de
res pon sa bi li da de de re pre sen tar o Par ti do Tra ba lhis ta 
Bra si le i ro nes ta Casa. Bem-vin do ao PTB; bem-vin do
ao nos so PTB no Se na do!

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Arlin do Por to, é uma hon ra mu i to
gran de anun ci ar no Se na do mi nha in cor po ra ção ao
Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro.

Des de que as su mi mos nos so man da to, em
1995, sem pre man ti ve com V. Exª um re la ci o na men to
pes so al e po lí ti co mu i to pró xi mo. Tra ba lha mos nas co -
mis sões sem pre em gran de sin to nia. Te nho cer te za
de que esta sin to nia será au men ta da. Du ran te mu i tos
anos, V. Exª foi o Lí der do PTB nes ta Casa, Lí der de
um só Se na dor. Hoje, eu, o Se na dor Fer nan do Be zer -
ra – e, com cer te za, vi rão ou tros que já de mons tra ram 
in te res se de fi li ar-se à le gen da do PTB – so mos seus
li de ra dos. V. Exª en gran de ce o Con gres so. Para mim,
é mo ti vo de mu i ta hon ra es tar en tran do no PTB para
ser um li de ra do de V. Exª. 

Con ti nu a rei, Sr. Pre si den te.

Qu e re mos dis tân cia dos pro je tos pes so a is que
se en cer ram no per so na lis mo ca bo ti no de ve lhos po lí -
ti cos, que se adap tam às cir cuns tân ci as e cul tu am a
pró pria so bre vi vên cia.

Por isso tudo, re a fir mo a mi nha dis po si ção em
tra ba lhar pela can di da tu ra de Ciro Go mes, can di da to
do meu Par ti do à Pre si dên cia da Re pú bli ca, para que, 
a par tir de sua li de ran ça, sur ja um Bra sil novo, apo i a -
do em um novo go ver no, mais res pon sá vel, mais li ga -
do à re a li da de que nos cir cun da, mais pre o cu pa do
com o so fri men to dos bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
como Lí der do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra
para fa lar de um as sun to de es pe cí fi co in te res se do
meu Esta do, das Ala go as.

Os pre ju í zos ca u sa dos pelo ra ci o na men to de
ener gia elé tri ca atin gi ram in dis cri mi na da men te to dos
os seg men tos pro du ti vos do País. O pri me i ro efe i to
no ci vo foi ob ser va do nos da dos re cen tes do IBGE
que apon tam uma re du ção mu i to acen tu a da no cres -
ci men to eco nô mi co do País.

É cla ro que a Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia Elé tri ca sal va guar dou es pa ços para re sol ver
ex cep ci o na li da des, tan to do més ti cas quan to in dus tri -
a is e co mer ci a is. Se o pro ble ma não pode ser sa na do
a cur to pra zo, pode, em de ter mi na das cir cuns tân ci as, 
ser ate nu a do de modo a mi ni mi zar os pre ju í zos ca u -
sa dos aos Esta dos, re giões e Mu ni cí pi os.

Ocu po a tri bu na para tor nar pú bli co a pos tu ra
fle xí vel da Câ ma ra de Ges tão de Ener gia e de seu co -
or de na dor, o ex-De pu ta do Eu cli des Scal co, para uma
si tu a ção que vi nha afli gin do a in dús tria, os tra ba lha -
do res e a agri cul tu ra de Ala go as. Re fi ro-me à Mi ne ra -
ção Bar re to, no Mu ni cí pio de Belo Mon te, ser tão de Ala -
go as, úni ca pro du to ra de cal cá rio em todo o Esta do.

O cal cá rio, como to dos sa bem, cor ri ge o solo e,
cor re ta men te uti li za do, pode am pli ar a pro du ção agrí -
co la em até 25%. Cla ro que a in ter rup ção na uti li za -
ção des se cor re ti vo, bem como da fa ri nha de ro cha,
que re cu pe ra e re mi ne ra li za o solo, iria tra zer pre ju í -
zos se ve ros à agri cul tu ra e à pe cuá ria ala go a na.

Às vés pe ras do ra ci o na men to, a Mi ne ra do ra
Bar re to en trou com um pe di do de am pli a ção de sua
pro du ção, com uma nova uni da de, o que im pli ca ria
du pli ca ção do con su mo de ener gia elé tri ca. Du pli ca -
ção exi gi da pela pró pria de man da do Esta do, vis to



que é co mum ver mos, to dos os dias, de 30 a 40 ca mi -
nhões pa ra dos até qua tro dias, es pe ran do car re ga -
men to de cal cá rio e fa ri nha de ro cha.

Sur pre en di da pelo ra ci o na men to, após os in -
ves ti men tos fe i tos, a em pre sa ado tou to dos os pro ce -
di men tos le ga is para man ter a am pli a ção de sua pro -
du ção, con tan do mes mo com um pa re cer téc ni co da
com pa nhia ener gé ti ca de Ala go as, no qual é ates ta do 
que o au men to do con su mo des ta em pre sa não com -
pro me te ria ab so lu ta men te a su bes ta ção pela qual ela 
é aten di da.

Como o pe di do de am pli a ção do con su mo de
ener gia elé tri ca foi an te ri or ao ra ci o na men to e esse
au men to não pre ju di ca o abas te ci men to nor mal de
ener gia a ou tros cli en tes da re gião, a Câ ma ra de Ges -
tão apro vou, ex cep ci o nal men te, o au men to do con su -
mo pela mi ne ra do ra.

Gos ta ria, Sr. Pre si den te, de de i xar re gis tra do
esse ges to que sa tis faz toda a po pu la ção do meu
Esta do, os pro du to res ru ra is e o Mu ni cí pio de Belo
Mon te, que es pe ci fi ca men te po de rá con tar com a cri -
a ção de no vos pos tos de tra ba lho a par tir do mês de
ou tu bro, quan do se rão con clu í das as obras de am pli -
a ção da Mi ne ra do ra Bar re to.

Era esse, Sr. Pre si den te, Sr.as e Srs. Se na do res,
o agra de ci men to que eu gos ta ria de fa zer pu bli ca -
men te em nome do meu Esta do das Ala go as. Mu i to
obri ga do a to dos.

Du ran te o dis cur so do Sr. Re nan Ca -
lhe i ros, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti,, 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. Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, por con -
ces são do Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, em pri me i ro
lu gar que ro agra de cer a ces são que nos fez o emi -
nen te Se na dor Pe dro Si mon para que pu dés se mos
ex por aqui uma pre o cu pa ção que te mos e que cons -
ta tei mu i to de per to ago ra, nes se fim de se ma na, no
meu Esta do, em San ta Ca ta ri na. O pro ble ma, por
cer to, vem ocor ren do tam bém em ou tros Esta dos da
Fe de ra ção. Aliás, o Se na dor Pe dro Si mon, num pro -
gra ma de te le vi são, no úl ti mo fim de se ma na, ana li -
sou a ques tão do Pro naf, um pro gra ma de in fra-es -
tru tu ra para pe que nos pro pri e tá ri os em pe que nos
mu ni cí pi os.

O pro gra ma, por si nal, tem sido bem im plan ta do
pelo Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio, di ri gi do

pelo Mi nis tro Raul Jung mann. Não há a me nor dú vi da
de que o pro gra ma é bom. Aju da a for mar pe que nos
ne gó ci os, fi nan cia as so ci a ções de pe que nos pro du -
to res prin ci pal men te nos me no res mu ni cí pi os do in te -
ri or des se Bra sil, ge ran do mais em pre go e ren da. É
um pro gra ma bom, im plan ta do por este Go ver no por
in ter mé dio do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio.

To da via, Sr. Pre si den tes, no bres Co le gas, pre ci -
so tra zer uma pre o cu pa ção. O pro gra ma é al vis sa re i -
ro, ten ta re a que cer a eco no mia nos pe que nos lu ga res 
onde o êxo do cos tu ma acon te cer, onde os jo vens vão
em bo ra à pro cu ra de ou tras fon tes para seu ga -
nha-pão.

No úl ti mo fim de se ma na, no meu Esta do de
San ta Ca ta ri na, per cor ren do prin ci pal men te o oes te
do Esta do, re gião de mi ni fún di os, a re gião do con tes -
ta do e o pla nal to ser ra no, o pla nal to nor te-ca ta ri nen -
se, cons ta tei que dos 57 mu ni cí pi os ca ta ri nen ses que
es ta vam con tem pla dos pelo Pro naf, este ano, para
mo ti var pe que nos ne gó ci os, in fe liz men te, por ale ga -
ções de cor te or ça men tá rio, de não ha ver re cur sos
su fi ci en tes, em um pro gra ma no qual cada mu ni cí pio
te ria o di re i to a até R$151 mil para for mar pe que nos
ne gó ci os, pe que nos em pre en di men tos para ge rar
mer ca do ri as, ri que zas e, com isso, ren da, fo ram cor -
ta dos 40 mu ni cí pi os.

Por tan to, des ses 57, que era a ex pec ta ti va para
este ano, o nú me ro de con tem pla dos di mi nu iu para
17 mu ni cí pi os, sob ale ga ção de que os re cur sos não
são su fi ci en tes e o Go ver no ti nha de aten der a ou tras
re giões do Bra sil ou que se te ria de di mi nu ir os va lo -
res. Cen to e cin qüen ta e um mil re a is de in ves ti men -
tos em vá ri os pro gra mas, em cada mu ni cí pio, não é
mu i to. Se ri am R$8,2 mi lhões para San ta Ca ta ri na
para mo ti var 57 mu ni cí pi os, e di mi nu iu-se para ape -
nas 17!

Os pre fe i tos das lo ca li da des onde es ti ve nes te 
fim de se ma na, as as so ci a ções de mo ra do res, os
sin di ca tos, os em pre en di men tos, os pro je tos re a li -
za dos ou en ca mi nha dos, já na ex pec ta ti va de con -
se gui rem re a li zar es ses pe que nos ne gó ci os, dis se -
ram-me que os re cur sos ti nham sido cor ta dos, que
já não te ri am mais a ex pec ta ti va. Para eles isso es -
ta va mo ti van do os de ba tes de no i te, pela ma nhã,
nos fins de se ma na, nos fe ri a dos... Ago ra não ha via
mais essa ex pec ta ti va.

Sr. Pre si den te, di mi nu ir de 57 para 17!? Po de ri -
am pelo me nos di mi nu ir um pou qui nho os va lo res de
cada um dos 57, mas que con tem plas sem al guns pro -
je tos mais im por tan tes em cada mu ni cí pio. Como dói
isso!



Ain da in for mam, Sr. Pre si den te, que quem cor -
tou ou se le ci o nou os 57 para ti rar 17 foi o Go ver no do
Esta do de San ta Ca ta ri na. Por tan to, foi o pró prio Go -
ver no Esta du al, por meio da Se cre ta ria de Agri cul tu -
ra, que elen cou os cri té ri os de como cor tar, es ta be le -
cen do quem fica e quem não fica. 

Isso gera a ques tão de que fo ram pri vi le gi a dos
os que es tão mais li ga dos ao Go ver na dor do Esta do e 
de que os que não es tão li ga dos fi ca ram de fora... Não 
dá para dis cri mi nar com tão pou co di nhe i ro! Não de -
ve ria ha ver isso. 

O que de ve ria ha ver, Sr. Pre si den te? Se ria pre -
ci so o Go ver na dor do Esta do to mar a di an te i ra e vir a
Bra sí lia con vi dar os três Se na do res e os 16 De pu ta -
dos Fe de ra is, o fó rum ca ta ri nen se, para irem ao Pre -
si den te da Re pú bli ca. Para co me çar, de ve ri am ir ao
Mi nis tro Raul Jung mann, do Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to Agrá rio, para tor nar isso pos sí vel. Nós não va -
mos per mi tir que se de sa que ça ou não se ofe re ça a
ex pec ta ti va de os pe que nos pro du to res, os pe que nos 
em pre en di men tos, em nos so Esta do, te rem uma cer -
ta se qüên cia.

Sr. Pre si den te, tra go essa pre o cu pa ção por que,
com cer te za, isso não acon te ce só no meu Esta do.
Tal vez tam bém já te nha acon te ci do em ou tros Esta -
dos do Bra sil. Cons ta tei esse fato in loco, nes te fim
de se ma na. Dis se que iria tra zer esse as sun to à tri bu -
na do Se na do Fe de ral, por que nós nos sen ti mos cho -
ca dos. Isso é in con ce bí vel! Pre sen ci ei a re u nião de
cen te nas de pes so as, de pre fe i tos de pe que nos mu -
ni cí pi os, e nós de fen de mos o de sen vol vi men to de pe -
que nos lu ga res do in te ri or, com o in tu i to de que os ci -
da dãos te nham von ta de de ali fi car, de tra ba lhar, de
for mar os seus ne gó ci os. E isso só fo men ta o êxo do
ru ral, cri an do, nas gran des me tró po les, sé ri os pro ble -
mas. Por isso sem pre te nho dito que, nas ci da des
gran des, en fren ta mos três pro ble mas fun da men ta is:
o sa ne a men to bá si co, a mo ra dia e a se gu ran ça. Há
um cus to para ofe re cer in fra-es tru tu ra, se gu ran ça,
mo ra dia, e ain da te mos que bus car em pre go para es -
sas pes so as. 

Por que não des cen tra li zar mos o Bra sil, Sr. Pre -
si den te? O Pro naf é um pro gra ma mu i to bom. Não po -
de ría mos cor tá-lo. Por isso não po de mos di mi nu ir os
re cur sos que se ri am para 57 mu ni cí pi os do meu Esta -
do, que pos sui no to tal 293 mu ni cí pi os. Já es ta mos
com uma gran de di mi nu i ção do meio ru ral, se gun do o
IBGE. Se ria o caso de pas sar mos de 57 para 107 mu -
ni cí pi os, au men tar mos, para es ti mu lar a per ma nên -
cia des sas pes so as nas suas co mu ni da des, para os

jo vens não irem em bo ra, pois é isto que está acon te -
cen do: es tão vi ran do fo ras te i ros. Qu an do se con se -
gue um es tí mu lo para aju dar, cor ta-se o pro gra ma.
Cria-se uma in sa tis fa ção, e o Go ver na dor do meu
Esta do não faz nada, não veio e nem pro cu rou o fó -
rum; não diz nada! Se le ci o nou e re ti rou 40 mu ni cí pi os. 
Não é as sim que se faz! De i xam-se aque les que mais
o agra dar. Não é as sim que se faz! Já fo ram se le ci o -
na dos, pois são mu ni cí pi os em que há ca rên cia, em
que pre ci sa mos de sen vol vê-los, aju dá-los. Se ria ne -
ces sá rio a luta para fo men tá-los e de sen vol vê-los,
con tem plar mais mu ni cí pi os para que pe que nos em -
pre en di men tos pu des sem acon te cer. É uma re gião
de mi ni fún di os e de pe que nas pro pri e da des. A con se -
qüên cia dis so é que co me ça a ha ver cada vez mais o
êxo do ru ral.

No bres Co le gas, agra de ço, uma vez mais, ao
emi nen te Se na dor Pe dro Si mon, que nos ce deu o es -
pa ço para que pu dés se mos ex ter nar, pu bli ca men te, a 
nos sa pre o cu pa ção. 

Ape lo ao Mi nis tro Raul Jung mann para que S. Exª 
veja jun to à área eco nô mi ca, ao Go ver no, à sua área
para que fo men te mos esse pro gra ma, que é bom, e
ten te mos aju dar um pou co. São pe que nos ne gó ci os.
Eles não que rem ga nhar rios de di nhe i ro. Não é um
Pro er da vida para sal var ban cos; é para sal var pes -
so as, em pre gos, pe que nos ne gó ci os e para dar às
pes so as tra ba lho em um fi nal de se ma na, e não so -
men te tra ba lho até sex ta-fe i ra, às 17 ou 18 ho ras, mas 
tra ba lho aos sá ba dos e fora de hora. São pes so as que
que rem de di car-se, es for çar-se e bus car sa í das para
aju dar o Bra sil. Cir cu lar mais as mer ca do ri as, qui çá
até, nes sas pe que nas co mu ni da des, em ba lar mer ca -
do ri as que pos sam sair pelo mun do. Vá ri os pa í ses da
Eu ro pa já fa zem isso. A Eu ro pa faz isso, os Esta dos
Uni dos tam bém. Por que não po de mos ado tar essa
prá ti ca? Va mos fo men tá-la.

Mais uma vez, faço um ape lo ao Mi nis tro, ao Go -
ver no e, tam bém, ao Go ver no de San ta Ca ta ri na, va -
mos ba ter o pé e tor cer por isso. Te mos que ser um
Go ver no que não pode se aco co rar des sa for ma. O
Go ver no se aco co ra, não gri ta. Isso não pode acon te -
cer. Há um di ta do que diz que ”quem mu i to se aba i xa,
algo lhe apa re ce“. Isso é ver da de.

Te mos que se guir em fren te. Te mos que con vi -
dar o fó rum ca ta ri nen se para, jun tos, ir ao en con tro de 
em pre en di men tos des sa or dem, que só vem a aju dar
a to dos.



Eram es sas as con si de ra ções, Sr. Pre si den te e
no bres Se na do res, que eu não po dia de i xar de fa zer
no dia de hoje, em re la ção a esse as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – 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, dois as sun tos
me tra zem hoje a esta tri bu na. Fui pro cu ra do por um
gru po de apo sen ta dos da Impren sa Na ci o nal, que me 
so li ci ta ram que ci tas se o nome de les, para dar-lhes
não só o apo io, mas, quem sabe, uma es pe ran ça de
re ver são de uma si tu a ção que ser tor na cada dia mais 
de su ma na, mais in su por tá vel para um gru po de pes -
so as que, de po is de de di car a sua vida in te i ra a uma
ati vi da de, de tra ba lhar com amor, com ab ne ga ção, de 
or ga ni zar uma fa mí lia, che ga ao fim re ce ben do algo
que pa re ce o es car ro, o cus pe na cara, como re tri bu i -
ção pelo que fez.

Faço par te não des se gru po es pe cí fi co, mas da
gran de or dem dos apo sen ta dos, e o que re ce be mos é 
uma mi sé ria.

Qu an do fui me apo sen tar, ti nha 38 anos de ser -
vi ço. Aqui lo que Sua Ma jes ta de o Pre si den te da Re -
pú bli ca ti nha de vida eu ti nha de ser vi ço quan do me
apo sen tei. Ele ti nha 38 anos de vida, eu, 38 anos de
ser vi ço.

São duas vi sões di fe ren tes do mun do. A dele é
uma vi são nar ci sis ta – con si de ra-se o mo de lo para o
res to do mun do e, por tan to, jul ga que to dos se apo -
sen ta ram se guin do seu mo de lo: aos 38 anos, na flor
da ida de. Ele não con se gue ima gi nar que al guém
pos sa pres tar 38 anos de ser vi ço, mas, ain da as sim,
ser ta cha do de ma lan dro. Não fo mos ma lan dros. Mas
quem se apo sen ta com 38 anos de ida de, este, sim, é
o pa drão da ma lan dra gem. Assim, ele jul ga o mun do
à sua ima gem e se me lhan ça.

Estou com mi nha cons ciên cia tran qüi la. Pres tei
38 anos de ser vi ço com uma sa tis fa ção imen sa, re a li -
zan do-me a cada dia, fa zen do aqui lo de que gos ta va.

Mi nha es po sa pres tou con cur so na Câ ma ra dos
De pu ta dos, es te ve clas si fi ca da em pri me i ro lu gar até
a pe núl ti ma pro va, e fez car re i ra. Como era órfã des de 
os 12 anos de ida de, tra ba lhou des de os 14 anos e
pres tou 50 anos de ser vi ço, ou seja, meio sé cu lo de
ser vi ço.

Qu an do fui apo sen tar-me, sa bia o que vi nha
pela fren te. Eu po de ria apo sen tar-me por tem po de
ser vi ço ou por pro ble mas de sa ú de – por in va li dez.
Pen sei: ”O que vem pela fren te nes te País po de mos

pre ver“. Por tan to, pre fi ro apo sen tar-me por in va li dez.
Quem sabe os in vá li dos se rão pou pa dos por essa fal -
ta de cons ciên cia e por esse de sa mor com o qual o
Go ver no nos tra ta. Apo sen tei-me por in va li dez.

Só exer ci uma pro fis são na mi nha vida: pro fes -
sor uni ver si tá rio com de di ca ção ex clu si va. E, des de a
mi nha apo sen ta do ria, es tou aqui há seis anos e meio.

Tive toda a afi ni da de, a sen si bi li da de e a em pa -
tia com es ses fun ci o ná ri os do De par ta men to de
Impren sa Na ci o nal. O que está ocor ren do lá? O mes -
mo que ocor re no res to do País: além de que da, co i ce.

A mi nha uni ver si da de está de te ri o ra da. Sem pre
fa lei, du ran te a mi nha vida, que gos ta ria de se guir o
exem plo de meu pai, pro fes sor uni ver si tá rio que mor -
reu – como que ria – dan do aula. Pe diu que lhe for ne -
ces sem um ba lão de oxi gê nio para que ele pu des se
dar aula.

Eu gos ta ria de ter a mes ma mor te dig na: tra ba -
lhan do, ou seja, le ci o nan do. Mas a uni ver si da de vi rou
um tú mu lo hor ro ro so, in dig no e de te ri o ra do. Então,
pre fi ro mor rer por aí, de ba i xo de uma ár vo re, numa
es qui na qual quer. Não há no ser vi ço pú bli co bra si le i ro 
se não al guns ni chos de dig ni da de nos qua is se pos sa 
mor rer con dig na men te.

A Impren sa ofi ci al está pa de cen do da mes ma
téc ni ca ne o li be ral, que con sis te em es va zi ar al gu mas
ins ti tu i ções do ser vi ço pú bli co de modo mu i to sim -
ples. To man do o exem plo do an ti go ser vi ço de te le fo -
ne do Bra sil, co me ça-se a cor ro er o seu mi o lo. As ati -
vi da des que dão lu cro são pri va ti za das já há mu i to
tem po, an tes do pro ces so de pri va ti za ção. Os di re to -
res, fun ci o ná ri os e co nhe ce do res do as sun to cri am
em pre sas pri va das, e es sas pas sam a ter ce i ri zar o
ser vi ço pú bli co. Alguns es pi cham os fios, ou tros li gam 
os te le fo nes, ou tros fa zem con ser tos. Em to dos os se -
to res, no de água, no de es go to, acon te ce o mes mo.
Há uma apro pri a ção, uma pri va ti za ção – já ha via an -
tes – e fica ape nas a cas ca a car go do ser vi ço pú bli co
e, as sim, é fa ci li ta da a des mo ra li za ção que pre ce de a
pri va ti za ção de fi ni ti va, a úl ti ma pá de cal.

Vou ler ago ra o que me foi en ca mi nha do por es -
ses fun ci o ná ri os apo sen ta dos, que es tão de ses pe ra -
dos. Eles não po dem, como fun ci o ná ri os ina ti vos, ou
não se sen tem bem em ir para a rua, como irão a par -
tir de ama nhã os seus co le gas da ati va, os seus co le -
gas que não que rem che gar à si tu a ção a que eles,
apo sen ta dos, che ga ram e por isso lu tam.

Há uma co var dia sis tê mi ca, que faz com que cri -
an ças, mu lhe res, apo sen ta dos, a ter ce i ra ida de pa -
guem o ma i or pre ço des sa fa tu ra para a qual não con -
tri bu í mos, mas que te mos de pa gar.



O que ocor re é que isso faz par te da ló gi ca ne o -
li be ral e ca pi ta lis ta do sis te ma que tam bém exa la
seus úl ti mos es ter to res. Di zem que a cri se da Argen ti -
na, a do Mé xi co, a da Tur quia, a da Rús sia e a do Su -
des te Asiá ti co fo ram as cul pa das por nos sas ma ze las. 
Inte res san te! Eles que acre di tam na glo ba li za ção, na
”mun di a li za ção“, ago ra acre di tam que es tão sen do
con ta mi na dos. Con ta mi na dos! É o cân cer da de pres -
são e da cri se que dá me tás ta ses em to dos os ní ve is,
em to dos os lu ga res. Como va mos nos li vrar, se o Go -
ver no bra si le i ro nos co lo cou nes ta si tu a ção? Como é
que ago ra va mos lan çar a cul pa ora na Argen ti na, ora
no Mé xi co, ora no Su des te Asiá ti co, ora na Rús sia?
Eles gos tam mu i to da Rús sia. Co i ta da da Rús sia! Não 
te mos qua se ne nhu ma re la ção com a Rús sia, nem
co mer ci al nem de es pé cie al gu ma. Como va mos nos
con ta mi nar? Mas fa zem ques tão de jo gar a cul pa nos
ou tros, es ses que “de sad mi nis tram” o País.

Meus co le gas, meus com pa nhe i ros, a quem te -
nho so li da ri e da de por que eu sei o que é so frer as ex -
pec ta ti vas de uma apo sen ta do ria e, mais ain da, so -
frer a sua du re za. Mas o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, com 38 anos de ida de, foi apo sen ta do
com ven ci men to in te gral, por tan to, pre mi a do pela di -
ta du ra mi li tar. Ele nun ca foi cas sa do; eu te nho cer te za 
ab so lu ta. Pois bem, ele pen sa que nós to dos so mos
ma lan dros, que nós to dos so mos in ca pa zes, im pro -
du ti vos, por tan to, nós de ve mos ter tido as mes mas
be nes ses, as mes mas ma lan dra gens que ele ob te ve
para se apo sen tar com 38 anos de ida de, com ven ci -
men to in te gral.

Pois bem, pas so a ler o Jor nal do Bra sil de 4 de 
mar ço de 2001: 

O De par ta men to de Impren sa Na ci o -
nal está pas san do por um pro ces so de re es -
tru tu ra ção pro mo vi do pelo pró prio Go ver no
Fe de ral. Por or dem do atu al Di re tor-Ge ral do 
De par ta men to de Impren sa Na ci o nal (DIN),
Car los Alber to Gu i ma rães, es tão sus pen sas 
as con tra ta ções de ser vi ços grá fi cos, com
ex ce ção da que les so li ci ta dos pela Casa Ci -
vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Então, para jus ti fi car o de sas tre, o Go ver no
Fe de ral pro í be que a Impren sa Na ci o nal tra ba lhe,
fun ci o ne. To dos os ser vi ços grá fi cos es tão pro i bi dos
para jus ti fi car ob vi a men te o que vem por aí: a pri va ti -
za ção do a da. 

Nos úl ti mos me ses, o DIN re cu sou vá -
ri os ser vi ços que re a li za va tra di ci o nal men te
para Mi nis té ri os e ór gãos pú bli cos. Re cen te -
men te, re cu sou a im pres são de 83 mi lhões
de car ti lhas ins ti tu ci o na is de di re i tos do con -
su mi dor de uma cam pa nha da Agên cia Na -
ci o nal de Ener gia Elé tri ca – Ane el. Va lor da
pro pos ta: 2,4 bi lhões. 

Aqui está es cri ta essa im por tân cia.

A mais re cen te ne ga ti va do DIN re fe -
re-se a um pe di do do Mi nis té rio do Tra ba lho
e Empre go de se rem im pres sas 6,5 mi lhões 
de car te i ras de tra ba lho ao cus to de R$ 0,16 
a uni da de num va lor to tal, de R$ 1 mi lhão.

Fo ram ain da re cu sa dos ser vi ços da
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, do Mi nis té -
rio da Jus ti ça, do TSE e ou tros ór gãos.

Por tan to, o De par ta men to de Impren sa Na ci o -
nal foi pro i bi do de tra ba lhar a fim de que o mer ca do,
o ca pi tal pri va do con quis tas se tam bém essa área.

Ora, Sr. Se na dor, se ria mu i to fá cil re -
sol ver esse pro ble ma da Impren sa Na ci o nal
se fos se so men te o re la ta do pelo Jor nal do
Bra sil. 

Acon te ce que tudo co me çou com a
edi ção da Me di da Pro vi só ria nº 2.029, de 20 
de ju nho de 2000, re vo ga da, mas com seus
atos con va li da dos, e o as sun to man ti do pela 
Me di da Pro vi só ria nº 2.045/1, de 28 de ju -
nho de 2000, que ”Insti tui o Fun do Na ci o nal
de Se gu ran ça Pú bli ca – FNSP, sus pen de
tem po ra ri a men te o re gis tro de ar mas de
fogo, e dá ou tras pro vi dên ci as“. 

A sur pre sa, nes se caso, é que a
Impren sa Na ci o nal, ór gão se cu lar, tra zi do
para o Bra sil por Dom João VI, quan do aqui
quan do aqui fun dou a Impres são Ré gia, é
tra ta da em me di das pro vi só ri as que cu i dam
de se gu ran ça pú bli ca e arma de fogo. A
Impren sa Na ci o nal, pelo que sa be mos,
sem pre tra tou de Se gu ran ça Na ci o nal pelo
ca rá ter que tem de pu bli car os atos de Go -
ver no con si de ra dos si gi lo sos e de in te res se
pú bli co. E as sim fun ci o nou em seus 193
anos de exis tên cia.

Na trans fe rên cia da Impren sa Na ci o nal 
do Mi nis té rio da Jus ti ça para a Pre si dên cia
da Re pú bli ca, mais pre ci sa men te para a
Casa Ci vil, em 20 e 28 de ju nho de 2000,
por meio das ci ta das me di das pro vi só ri as,



pen sa va-se que se lhe da ri am mais res pe i to 
e dig ni da de que aque la ins ti tu i ção man ti nha
des de 1808, con sa gra da, mais re cen te men -
te, na mu dan ça da Ca pi tal do Rio de Ja ne i ro 
para Bra sí lia.

Mu i tos de seus ilus tres fun ci o ná ri os, e
aqui des ta ca mos Ma cha do de Assis – ah,
se fos se vivo! –, es ta ri am as sus ta dos com o 
que vem acon te cen do na Impren sa Na ci o -
nal. Seus mais re cen tes fun ci o ná ri os, não
me nos ilus tres e que ain da con tam a his tó -
ria da que la ins ti tu i ção, es tão sem en ten der
como o Go ver no Fe de ral, mais es pe ci fi ca -
men te a Casa Ci vil da Pre si dên cia, con duz,
hoje, os des ti nos da que le mo nu men to his tó -
ri co.

Tudo está sen do fe i to sem o res pe i to
àque les que cons tru í ram um pa tri mô nio, no
mí ni mo, his tó ri co e cul tu ral. Ali fo ram im -
pres sos os mais im por tan tes atos do Impé -
rio, da Re pú bli ca, dos pe río dos re vo lu ci o ná -
ri os e da ple na de mo cra cia.

Ali fo ram edi ta dos os li vros que as em -
pre sas grá fi cas par ti cu la res não se in te res -
sa vam, mas que se cons ti tu í ram em re lí qui -
as da his tó ria bra si le i ra.

O Go ver no Fe de ral, num ato sus pe i to,
pois in clu iu a trans fe rên cia da Impren sa Na -
ci o nal do Mi nis té rio da Jus ti ça para a Casa
Ci vil nas me di das pro vi só ri as que tra tam de
as sun tos to tal men te di fe ren tes, deve ter ou -
tras in ten ções. Será mes mo que o ilus tre
Pre si den te da Re pú bli ca leu aque le art. 8º
es con di do na que las me di das?

No bojo le va ram, tam bém, o Arqui vo
Na ci o nal. Será que ti nham in te res se nis so?
Acre di ta mos que o ob je ti vo era mes mo a
Impren sa Na ci o nal. Como pri va ti zar a
Impren sa Na ci o nal? Afi nal é um ór gão se cu -
lar, de se gu ran ça na ci o nal. Só mes mo não
ace i tan do os ser vi ços grá fi cos, como diz o
Jor nal do Bra sil, ”tra di ci o nal men te im pres -
sos na que le ór gão“, pois as sim as em pre -
sas par ti cu la res, an si o sas por aca ba rem
com a Impren sa Na ci o nal, se ri am pro cu ra -
das e as su mi ri am os tra ba lhos. É, como po -
de mos di zer, uma pri va ti za ção in di re ta.
Assun to que di re to res an te ri o res tra ta ram
ar du a men te, como ver da de i ros bra si le i ros,
in te res sa dos nas co i sas do País.

Mas, se não bas tas se a re cu sa dos
ser vi ços, a de sa ti va ção de se to res de tra ba -
lho pu bli ca da em por ta ria, a di re ção da
Impren sa Na ci o nal, or ques tra da pela Casa
Ci vil, re sol veu in ves tir con tra os ser vi do res 
e edi tou, em ou tu bro de 2000, a Por ta ria
nº 576 con de nan do tudo o que vi nha sen do
fe i to nos úl ti mos 60 anos, até acor dos ju di -
ci a is, e re du zin do os sa lá ri os de to dos, in -
clu si ve de apo sen ta dos e pen si o nis tas, em
mais de 60%, con tra ri an do leis, de cre tos e a 
pró pria Cons ti tu i ção.

A Jus ti ça foi o ca mi nho da que les que
se sen ti ram atin gi dos pe las me di das ar bi trá -
ri as e per ver sas. Os apo sen ta dos e pen si o -
nis tas, na ma i o ria pes so as ido sas com mais 
de 65 anos, até 101 anos, de uma hora para 
ou tra, vi ram seus di re i tos lí qui dos e ad qui ri -
dos vi o la dos e sem con di ções de lu ta rem,
pas san do a vi ver da an gús tia, na mi sé ria,
sem con di ções de man te rem seus tra ta men -
tos de sa ú de, mu i tas ve zes em es ta do gra -
vís si mo. Para se ter uma idéia do pro ble ma
cri a do pela Casa Ci vil e pela Di re ção da
Impren sa Na ci o nal, nes tes dez me ses de
luta já fa le ce ram dez apo sen ta dos ou pen -
si o nis tas, ví ti mas de en far tes, der ra mes e
ou tras do en ças ca u sa das pe los des man dos
e in cer te zas pro vo ca das por es sas au to ri da -
des [é o “eco no mi cí dio” em ação]. Ou tros,
sem con di ções, es tão sen do des pe ja dos de
clí ni cas, asi los, per den do suas ca de i ras de
ro das e sa in do de suas ca sas por fal ta de
pa ga men to. Os ati vos, es tes, co i ta dos, ame -
a ça dos de re du ção de pro du ção, trans fe rên -
ci as, sus pen sões e de se rem co lo ca dos em
dis po ni bi li da de, re sol ve ram par tir para so lu -
ções mais ra di ca is como as pa ra li sa ções e
gre ves. Duas em 90 dias, duas gre ves em
90 dias em 193 anos de IN. 

É uma pena que todo o es for ço dos
que lu ta ram por um Bra sil dig no, com his -
tó ria, cul tu ra, in de pen dên cia e com dig ni -
da de, ve jam o que se faz com a Impren sa
Na ci o nal. Equi pa men tos, com pra dos por
mi lhões de dó la res, es tão sen do de sa ti va -
dos por fal ta de tra ba lho ou por fal ta de
ma nu ten ção.

É pre ci so que as au to ri da des, com res -
pe i to ao pas sa do his tó ri co da que le ór gão e
des te País, exa mi nem com mu i ta aten ção o
que está sen do fe i to na Impren sa Na ci o nal,



não só no caso dos ser vi do res, mas no pró -
prio pro ble ma da se gu ran ça na ci o nal, e re -
ve jam, o quan to an tes, os efe i tos, ago ra, da
Me di da Pro vi só ria 2.049-26, de 21 de de -
zem bro de 2000, que 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, na qual ten tam con so li dar, de fi -
ni ti va men te, a trans fe rên cia da Impren sa
Na ci o nal para a Casa Ci vil.

A Impren sa Na ci o nal, pri me i ra men te, é 
mais for te que sim ples arma de fogo e, ago -
ra, não deve ser usa da ape nas como me ca -
nis mo de po der.

Assim, cum pro mi nha mis são, que gos ta ria de
ja ma is pre ci sar cum prir, len do esse ma ni fes to dos
fun ci o ná ri os apo sen ta dos da Casa Ci vil.

Ter mi na rei re fe rin do-me ao se guin te: du ran te
os seis anos e meio em que es tou no Se na do, não
apa re ci ne nhu ma vez na te le vi são. Os pro gra mas
ele i to ra is, por in ter mé dio do meu an ti go par ti do, o
Par ti do dos Tra ba lha do res, me es que ce ram.
Esque ce ram de mim. Ago ra, co me cei a apa re cer na 
te le vi são, com o tem po de 30 se gun dos, os qua is in -
co mo da ram tan to o go ver no da pro pa gan da, da te -
le vi são, esse go ver no da mí dia, que gas tou R$480
mi lhões em pro pa gan da e pu bli ci da de no ano pas -
sa do. Com 30 se gun dos, con se gui mo ver o Go ver -
no do Dis tri to Fe de ral, que en trou na Jus ti ça Ele i to -
ral para me ti rar do ar. Esse foi um prê mio que re ce -
bi. Como con se gui isso, com al gu mas apa ri ções de
trin ta se gun dos, em seis anos de man da to? Te nho a 
cer te za de que in co mo do; in co mo do, sim. Está mais 
do que pro va do. Por isso, es ses va len tões que aí es -
tão en tra ram na Jus ti ça para me to mar os trin ta se -
gun dos a que te nho di re i to. 

Eles não gos ta ri am que eu mos tras se no pro -
gra ma ele i to ral ques tões como essa que aqui está.
Da rei uma no tí cia rá pi da – eu já es ta va des con fi a do
de que isso es ta va acon te cen do: o Sr. Jo a quim Ro riz,
o “co ro nel” Jo a quim Do min gos Ro riz le vou para Nova
Ior que um gru po de apa ni gua dos, e lá foi para a ONU.
Ele não sabe que a ONU não é mais aque la, mas não
fa la rei so bre isso.

“O Go ver no do Dis tri to Fe de ral está sen do acu -
sa do pela Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) de
fa zer pro pa gan da en ga no sa”. Isto é que de via sair do
ar: a pro pa gan da en ga no sa. Le vou gen te para fil mar o 
Sr. Jo a quim Ro riz na ONU. Ele en trou na que le ple ná -
rio, que ge ral men te está mu i to va zio, foi para um can -
ti nho, seus as se clas sen ta ram-se a seu lado e o fa mi -

ge ra do.... Pe guem o di ci o ná rio e ve jam o que sig ni fi ca 
a pa la vra “fa mi ge ra do”. Co me ça rei a dis tri bu ir di ci o -
ná ri os, por que cor ro o ris co de, quan do es ti ver elo gi -
an do, ser con si de ra do ca lu ni a dor.

Eles fo ram à ONU, pu la ram a cer ca, sen ta -
ram-se lá, fo ram fil ma dos, e ago ra a ONU está re cla -
man do que eles fi ze ram pro pa gan da en ga no sa. Ain -
da dis se ram que ti nham sido agra ci a dos. “De po is do
prê mio da ONU, o GDF con ti nua dan do exem plo”.
Eles dis se ram que o pro gra ma do GDF para a Sa -
mam ba ia ti nha sido pre mi a do. Ve ja mos o que diz o
Cor re io Bra zi li en se a res pe i to:

(...) pelo GDF no mês de ju lho, afir -
man do que a ci da de de Sa mam ba ia re ce -
beu um prê mio da ins ti tu i ção como exem plo
para o mun do por ca u sa do seu sis te ma de
dis tri bu i ção de lo tes, ca u sa ram es tra nhe za
en tre os di re to res do Ha bi tat, bra ço da ONU 
que cu i da das ques tões de mo ra dia no mun do.

Fi ca ram sur pre sos. Esse Go ver no, que aí está e 
que acres ceu aos R$480 mi lhões gas tos no ano pas -
sa do em pro pa gan da, usou nos so di nhe i ro para fa zer
a pro pa gan da en ga no sa en ga no sa a que se re fe re o
jor nal. Ro ber to Otto leng hi, Che fe do Ha bi tat para a
Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, foi ain da mais en fá ti co ao
res pon der às per gun tas so bre a ve ra ci da de da pos sí -
vel pre mi a ção: “É men ti ra o que o Go ver no do Dis tri to
Fe de ral está in for man do à po pu la ção. Não hou ve ne -
nhum prê mio para Sa mam ba ia”.

É in crí vel o que cer tos po lí ti cos são ca pa zes de
fa zer, a fle xi bi li da de que ad qui rem para pe ne trar na
Assem bléia da ONU e fin gi rem que es tão fa lan do e,
de po is, in ven ta rem uma au to pre mi a ção, des men ti da
e con si de ra da ago ra pro pa gan da en ga no sa.

Pa re ce que sou agres si vo, mas o que vou fa zer 
di an te de uma si tu a ção como essa? Se eu fi car ca -
la do, es ta rei sen do co ni ven te; se eu fa lar, o tema é
tão gri tan te, tão vi o len to, tão des mo ra li zan te, que,
ao fa lar so bre ele, im preg no-me e pen sam que sou
eu quem está como um ne fe li ba ta – que eles são,
por que se rão sem pre ne fe li ba tas; por mais tem po
que per ma ne çam no Go ver no, con ti nu a rão ne fe li -
ba tas. Ve jam o que é isso, an tes de en tra rem na
Jus ti ça.

Pois bem, acho que, mais uma vez, ape nas tra -
du zi, em lin gua gem, a agres si vi da de, o in só li to des -
ses acon te ci men tos e des ses fa tos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma gui to Vi le la. (Pa u sa.)



Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Iris Re -
zen de. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do
Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, num fi nal de tar de, che gar al -
guém à tri bu na com essa quan ti da de enor me de pa -
péis as sus ta. Mas que ro tran qüi li zá-los, por que não
pre ten do ler todo esse acer vo.

Sr. Pre si den te, na ses são de on tem, o Se na dor
José Agri pi no, do PFL de Mi nas Ge ra is, meu con ter -
râ neo e di le to ami go, veio à tri bu na di zen do-se cons -
tran gi do por ter de tra tar, aqui, de um pro ble ma da
nos sa pro vín cia. Eu aqui es tou para tra tar do mes mo
pro ble ma. Só que não es tou cons tran gi do, por que, há
um ano ou mais, es ti ve nes ta tri bu na to man do – como 
o fez o Se na dor José Agri pi no Maia on tem – a ini ci a ti -
va de fa lar so bre um pro ble ma pro vin ci a no, na que la
oca sião, para cri ti car o Go ver na dor do Esta do.

Hoje, ve nho para fa lar em fa vor do Go ver na dor
do Esta do, em bo ra não ima gi no que te nha vin do para
de fen dê-lo, por que não acho que haja pro pri a men te
ne ces si da de que al guém o de fen da no epi só dio a que 
vou me re fe rir.

O Se na dor José Agri pi no re la tou para esta Casa 
um epi só dio que vem ocor ren do no Rio Gran de do
Nor te, cha man do a aten ção do Esta do e de cer tos ve -
í cu los da im pren sa na ci o nal.

O fato é o se guin te: um ci da dão que não é do
Rio Gran de do Nor te foi pre so sob sus pe i ta de es tar
as so ci a do, pri me i ro, a uma gran de ope ra ção que eles 
cha mam de res ga te de pre si diá ri os de uma pe ni ten -
ciá ria do Esta do e, de po is, sus pe i to de au to ria de as -
sas si na to de al guém que foi mor to vi o len ta men te
numa pou sa da, lo ca li za da na Pra ia do Co to ve lo, no li -
to ral sul do Rio Gran de do Nor te. Esse ci da dão, pro -
cu ra do pela Po lí cia, fu giu do Esta do, foi pre so no Pa -
ra ná e le va do para o Rio Gran de do Nor te. Lá, de po is
de mais ou me nos um mês de re co lhi men to em uma
cela, aguar dan do o an da men to das in ves ti ga ções,
pres tou um de po i men to cujo tex to in te gral te nho em
meu po der. Em vez de fa lar so bre os fa tos de que era
acu sa do, de nun ci ou a exis tên cia de uma ar ti cu la ção,
co or de na da por um cu nha do do Go ver na dor do Esta -
do, para pra ti car trá fi co de in fluên cia jun to ao Go ver no 
do Rio Gran de do Nor te.

Foi um de po i men to que, na tu ral men te, cho cou a 
opi nião pú bli ca e teve, in clu si ve, o con dão de des vi ar
a aten ção de to dos do pro ble ma pelo qual esse in di ví -

duo ha via sido re co lhi do no Rio Gran de do Nor te. Ele
sou be se tor nar atra ti vo, por que so men te apa re ce de
ca puz – o que até hoje não en ten do – e deu à sua pre -
sen ça na mí dia e nas dis cus sões um to que es pe ta cu -
lar, por um lado, e ro mân ti co, por ou tro.

Em seu de po i men to, re al men te fala de um es -
que ma de trá fi co de in fluên cia. Não sou po li ci al, não
per ten ço ao Mi nis té rio Pú bli co, nem me sin to na obri -
ga ção de par ti ci par des sas in ves ti ga ções. Até como
ex-Go ver na dor de Esta do, acre di to que ne nhum Go -
ver no – fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal – está li vre de
que al guém pre ten da se or ga ni zar para pra ti car trá fi -
co de in fluên cia e le var van ta gens.

Por tan to, o meu ob je ti vo aqui não é o de dis cu tir
se há ou não um es que ma su pos ta men te mon ta do
por um cu nha do do Go ver na dor ou por quem quer
que seja, para ti rar van ta gens do Go ver no do Esta do.
O que que ro di zer é que nes se de po i men to es pe ta cu -
lar, em bo ra lon go, esse sus pe i to que se en con tra pre -
so fala que o cu nha do do Go ver na dor te ria mon ta do
em pre sas fic tí ci as para ga nha rem li ci ta ções no Esta -
do, mas não cita uma úni ca li ci ta ção que uma des sas
em pre sas te nha ga nho. Fala, sim, de uma obra, cons -
tru ção de uns gal pões, que te ria sido con tra ta da não
pelo Go ver no do Esta do nem por ne nhum ór gão pú -
bli co, mas pelo pró prio cu nha do do Go ver na dor. Esse
é um pro ble ma par ti cu lar do cu nha do do Go ver na dor,
uma obra pri va da que não tem nada a ver com o in te -
res se pú bli co.

Há um úni co fato con cre to ci ta do por esse ci -
da dão, algo que me re cu so a ace i tar como ver da de -
i ro. Esse fato não atin ge o Go ver na dor nem o Go -
ver no. Na re a li da de, ele atin gi ria, se fos se ver da de i -
ro, o nos so co le ga Se na dor Fer nan do Be zer ra, pois
se re fe re a uma con ver sa que te ria ocor ri do en tre o
cu nha do do Go ver na dor e o Mi nis tro Fer nan do Be -
zer ra, en tão ti tu lar do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci -
o nal, en vol ven do um fato con cre to. Mas o Mi nis tro
Fer nan do Be zer ra pe remp to ri a men te nega que, em 
qual quer mo men to, te nha re ce bi do te le fo ne ma nar -
ra do de ta lha da men te por esse in di ví duo no seu de -
po i men to. E en tre a pa la vra des se in di ví duo e a pa la -
vra do Se na dor Fer nan do Be zer ra, eu acre di to no Se -
na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Se na dor 
Ge ral do Melo, per mi ta-me in ter rom per V. Exª para



pror ro gar a ses são por 15 mi nu tos para a con clu são
do seu pro nun ci a men to.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Na re a li da de, por tan to, não há ne nhum fato con -
cre to, a não ser a in di ca ção des se ci da dão de que um
es que ma de trá fi co de in fluên cia te ria sido mon ta do.
O pró prio Se na dor José Agri pi no, como eu dis se, fez
re fe rên cia ao as sun to, mas não trou xe a esta Casa
ne nhum fato con cre to ca paz de com pro me ter a li su ra
e a pro bi da de do Go ver no atu al do Rio Gran de do
Nor te.

O que se ria gra ve, en tre tan to, ape sar de não ha -
ver um fato con cre to, se ria uma ati tu de le ni en te do
Go ver no do Rio Gran de do Nor te com re la ção a esse
epi só dio. Mas o que fez o Go ver na dor do Esta do ao
to mar co nhe ci men to dos fa tos? Numa nota, dis tri bu í -
da à im pren sa por S. Exª, no dia 19 de ju lho de 2001,
de i xa mu i to cla ro: 

Di an te dos des do bra men tos po lí ti cos
de um epi só dio po li ci al que está sen do ob je -
to de in qué ri to pelo Mi nis té rio Pú bli co, e que 
faz re fe rên cia, in clu si ve, a um fa mi li ar meu,
sin to-me no de ver de, pes so al men te, pres tar 
ao povo al guns es cla re ci men tos, fi xan do a
po si ção do Go ver na dor di an te des ses fa tos. 

1 – Não só o Go ver na dor, como todo o 
Go ver no, não re co nhe ce pa ren tes nem pa -
ren tes co de es pé cie al gu ma no tra to da co i -
sa pú bli ca e, por tan to, não pri vi le gia fa mi li a -
res, ami za des ou afe i ções no ge ren ci a men -
to das ques tões de in te res se pú bli co; 

2 – A ci ta ção do nome de um meu cu -
nha do, em de po i men to de um acu sa do de
ho mi cí dio e es te li o na to, não ini be meu Go -
ver no de apu rar com ri gor e isen ção to dos
os fa tos, mes mo que me ca u sem cons tran -
gi men to e so fri men to pes so al, por co lo car
aci ma de tudo o res pe i to à lei e à mo ra li da -
de pú bli ca; 

3 – Embo ra, pela ori gem, even tu al -
men te, pos sa ser des qua li fi ca da a acu sa -
ção, de ter mi nei a to dos os ór gãos do Go ver -
no, es pe ci al men te à po lí cia es ta du al, a am -
pla e ri go ro sa apu ra ção de to dos o fa tos,
bem como ir res tri ta co la bo ra ção ao Mi nis té -
rio Pú bli co e ao Ju di ciá rio para o bom êxi to
das in ves ti ga ções e pu ni ção con for me a lei
de quem for en con tra do em cul pa.

Se gue a nota des cre ven do ou tras pro vi dên ci as 
que o Go ver na dor to mou, das qua is des ta co ape nas 
uma: a cri a ção de uma co mis são no âm bi to do Go -
ver no do Esta do, in te gra da pelo Che fe da Casa Ci -
vil, Pro fes sor Luís Edu ar do Car ne i ro Cos ta; pelo
Con sul tor Ge ral do Esta do, Pro fes sor Ivan Ma ci el de 
Andra de; e pelo Con tro la dor Ge ral, Car los Ro ber to
de Mi ran da Go mes, para que essa co mis são te nha
a res pon sa bi li da de de pres tar ao Mi nis té rio Pú bli co
toda e qual quer in for ma ção ne ces sá ria à apu ra ção
ir res tri ta e ca bal de to dos os fa tos a que se re fe re
esse de po i men to.

Por tan to, com re la ção a esse pon to, não hou ve,
por par te do de po en te, a in di ca ção de um úni co fato
que in cri mi ne o Go ver no. Hou ve a in for ma ção de que
te ria sido mon ta da, por um cu nha do do Go ver na dor,
uma es tru tu ra des ti na da a exer cer trá fi co de in fluên -
cia jun to ao Go ver no, mas não hou ve ne nhum fato en -
vol ven do as em pre sas re fe ri das pelo de po en te. Ne -
nhum fato foi por ele apre sen ta do, mos tran do que
esse es que ma de trá fi co de in fluên cia ha via sido bem
su ce di do nes sa li ci ta ção ou na que la ou tra.

Fi nal men te, o Go ver no do Esta do to mou to das
as me di das para fa ci li tar um tra ba lho de in ves ti ga ção,
que, na re a li da de, está sen do fe i to pelo Mi nis té rio Pú -
bli co. É o Mi nis té rio Pú bli co quem está fa zen do a in -
ves ti ga ção. A pro pó si to, en con trei num dis cur so do
Se na dor José Agri pi no a de cla ra ção de que, se gun do 
o Mi nis té rio Pú bli co do Rio Gran de do Nor te, te ri am
sido en con tra dos do cu men tos com pro me te do res,
pro vas da qui lo que o acu sa do de ho mi cí dio dis se em
seu de po i men to, de mons tran do cla ra men te in dí ci os
for tís si mos de que, no Go ver no do Rio Gran de do
Nor te exis ti am, por par te do cu nha do do Go ver na dor,
trá fi co de in fluên ci as, su per fa tu ra men to de obras e in -
fluên cia no pa ga men to de pre ca tó ri os tra ba lhis tas,
en tre ou tras co i sas.

“Na re a li da de – são pa la vras do Se na dor José
Agri pi no – exis ti am, por par te do cu nha do do Go ver -
na dor...” – o cu nha do do Go ver na dor não in te gra o
Go ver no do Esta do, e se ele ti ver pra ti ca do al gum ato
des sa na tu re za, vou re pe tir aqui as pa la vras do Go -
ver na dor que ouvi re i te ra da men te nos úl ti mos dias:
“... se vier a ser de mons tra do que al gum fato ocor reu,
quem o pra ti cou tra iu o Go ver na dor e deve pa gar por
isso, seja pa ren te ou não”.

Mas, ape sar de se de cla rar aqui que, se gun do o
Mi nis té rio Pú bli co, fo ram en con tra dos do cu men tos
com pro me te do res e pro vas, há aqui uma car ta de um



mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, re a gin do a uma no tí cia 
de jor nal, que te ria de cla ra do isso que foi re pe ti do no
dis cur so do Se na dor José Agri pi no. Por meio des -
sa car ta, ele co mu ni ca ao Go ver na dor pelo Ofí cio
nº 5/2001/13-A, da Pro cu ra do ria de Jus ti ça, as si na da
pelo 13º Pro mo tor de Jus ti ça de Na tal, em que ele co -
mu ni ca ha ver di ri gi do car ta ao jor nal que pu bli cou de -
cla ra ções su pos ta men te suas, des men tin do ca bal -
men te e de cla ran do tex tu al men te, na nota à im pren -
sa, que tam bém dis tri bu iu, o se guin te:

Urge ex pli car que, nas opor tu ni da des
em que fui en tre vis ta do pe los me i os de co -
mu ni ca ção, in for mei que não exis tia, até
aque le mo men to das in ves ti ga ções, qual -
quer in dí cio da prá ti ca de ili ci tu de por par te
do Go ver na dor do Esta do do Rio Gran de do 
Nor te ou de qual quer dos Se cre tá ri os de
Esta do, como pode se ex pri mir das ma té ri as 
jor na lís ti cas pu bli ca das no Jor nal de Hoje
(edi ções dos dias 25 de ju lho e 06 de agos -
to) e no Diá rio de Na tal (edi ção do dia 07
de agos to), to dos do cor ren te ano.

Com isso, es cla re ço, por tan to, que não há fa tos
con cre tos que te nham sido re ve la dos com re la ção ao
Go ver no do Esta do, que um mem bro do Mi nis té rio
Pú bli co, em nota à im pren sa, de cla ra que não se dis -
põe de qual quer pro va ou in dí cio de que o Go ver na -
dor ou qual quer dos seus Se cre tá ri os te nha pra ti ca do 
al gum ato de im pro bi da de.

Dito isso, de se jo re fe rir-me a um ou tro as pec to,
que é o úl ti mo, Sr. Pre si den te, que vou abor dar nes ta
oca sião. 

O Se na dor José Agri pi no de cla rou-se in dig na -
do com o fato de que foi pro pos ta uma CPI à Assem -
bléia Le gis la ti va para a apu ra ção dos fa tos. Ao que
me cons ta, fo ram ale ga das duas co i sas. A pri me i ra
foi de que não ha via ne ces si da de de fa zer uma CPI
cu jos re sul ta dos se ri am de po is en tre gues ao Mi nis -
té rio Pú bli co, se os fa tos a ele já fo ram en tre gues. A
CPI se ria ape nas um ins tru men to de ma ni fes ta ção
po lí ti ca a res pe i to do as sun to, por quan to o tra ba lho
da CPI na Assem bléia Le gis la ti va ter mi na sen do
en tre gue ao Mi nis té rio Pú bli co. E o Mi nis té rio Pú bli -
co, que co man da as in ves ti ga ções, já está com a ma -
té ria em mão.

A se gun da co i sa que foi ale ga da – ao que me
cons te – é que o re que ri men to de CPI não sa tis fa zia
às exi gên ci as da Cons ti tu i ção, que de ter mi na que ele

deva aten der a de ter mi na dos re qui si tos. E re pi to as
pa la vras do Se na dor José Agri pi no:

Mas, o que ocor reu? Esta é a tris te za
que o Rio Gran de do Nor te tem a la men tar.
A ma i o ria, mo vi da pela pres são do Go ver no, 
em vez de agir como este Ple ná rio, sub me -
teu o re que ri men to não à Mesa, mas à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia 
e de po is ao Ple ná rio, onde o Go ver no é
ma i o ria, ne gan do o di re i to cons ti tu ci o nal
das mi no ri as de in ves ti gar os fa tos por in ter -
mé dio de uma CPI, des de que cum pri dos os 
pre ce i tos re gi men ta is cons ti tu ci o na is.

No en tan to, por uma ma no bra do Go -
ver no do Esta do, a ma i o ria dos go ver nis tas
se mo veu e aba fou a CPI, ras gan do o Re gi -
men to da Assem bléia e a Cons ti tu i ção do
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Diz bem o Se na dor José Agri pi no que re que ri -
men tos de CPI de vem ser aten di dos, des de que
cum pri dos os pre ce i tos re gi men ta is e cons ti tu ci o -
na is. Aliás, as sim en ten de sem pre S. Exª, como eu e 
como tan tos aqui.

O que ocor reu no Rio Gran de do Nor te foi que,
com nú me ro mais do que su fi ci en te, a ma i o ria re que -
reu a ins ta la ção da CPI, com um re que ri men to que
não es ta va va za do de for ma a sa tis fa zer as exi gên ci -
as cons ti tu ci o na is. A Mesa en ca mi nhou o re que ri -
men to à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, cuja de -
ci são foi le va da a Ple ná rio. E o Ple ná rio der ru bou a
cons ti tu i ção da CPI.

Aqui no Se na do Fe de ral, que, de acor do com o
Se na dor José Agri pi no, ins pi ra sua pos tu ra em re la -
ção a tais as sun tos, ocor reu si tu a ção mu i to se me -
lhan te. No ano de 1996 foi re que ri da ao Se na do Fe de -
ral a ins ta la ção da CPI dos Ban cos. Assi na ram o re -
que ri men to Se na do res em nú me ro mais do que su fi -
ci en te. Apre sen ta do e lido o re que ri men to, o Pre si -
den te da ses são, na que le dia o Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, con si de rou que, ha ven do nú me ro su fi ci en te,
a CPI era tida como cons ti tu í da pela Mesa. Foi o Par ti -
do do Se na dor José Agri pi no, no mo men to em que as
in di ca ções dos mem bros da CPI fo ram fe i tas à Mesa,
que le van tou a tese de que o re que ri men to não sa tis -
fa zia as exi gên ci as cons ti tu ci o na is – exa ta men te o
que acon te ceu no Rio Gran de do Nor te.

Lá, como aqui, ha via nú me ro, e lá, como aqui,
de cla rou-se que não ha vi am sido sa tis fe i tos os re -
qui si tos cons ti tu ci o na is. O que fez a Mesa lá? Man -



dou para a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. O
que fez a Mesa aqui? Man dou para a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. De vol ta, o pa re -
cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia do Se na do en ten dia que o re que ri men to não sa -
tis fa zia as exi gên ci as cons ti tu ci o na is. Por uma
ques tão de or dem le van ta da, en ten dia a Li de ran ça
do PFL, pela voz do Se na dor Hugo Na po leão, que a
CPI de ve ria ser der ru ba da. O Pre si den te da ses são
nes se dia era o Se na dor José Sar ney, que não aco -
lheu a ques tão de or dem e en ten deu que a CPI de ve -
ria ser man ti da.

Foi for mu la do um re cur so ao Ple ná rio pelo Lí der 
do Par ti do do Se na dor José Agri pi no, Se na dor Hugo
Na po leão, e ou tros Srs. Se na do res. O re que ri men to,
se fos se apro va do, der ru ba ria a CPI. Os Se na do res
José Edu ar do Du tra e Anto nio Car los Va la da res re -
que re ram vo ta ção no mi nal. Foi fe i ta a vo ta ção no mi -
nal, e o Ple ná rio do Se na do, exa ta men te como fez o
Ple ná rio da Assem bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do
Nor te, aco lheu o re cur so e der ru bou a CPI. Isso acon -
te ceu aqui, como acon te ceu lá.

Foi fe i ta a vo ta ção no mi nal e aqui te nho os re -
sul ta dos da ve ri fi ca ção de vo ta ção do Re cur so nº 2,
de 1996.

Quem vo tou “sim” vo tou para que não se ins ta -
las se a CPI, ape sar de ter sido re que ri da por um nú -
me ro de Se na do res mais do que su fi ci en te: mais de
27 Se na do res. Aqui te nho a fo lha de ve ri fi ca ção de
vo ta ção: vo ta ram “sim” 48 Se na do res; vo ta ram ”não“
24; abs ti ve ram-se 3.

Aí mi nha es tra nhe za com re la ção à po si ção do
Se na dor José Agri pi no. O que acon te ceu no Rio
Gran de do Nor te foi exa ta men te o que acon te ceu no
Se na do Fe de ral. Lá, como aqui, pre va le ceu a de ci são 
do Ple ná rio. Enten de S. Exª hoje que essa de ci são do
Ple ná rio não po de ria ser to ma da por que con tra ria um
prin cí pio cons ti tu ci o nal. Mas, aqui, quan do a ma té ria
foi vo ta da, eu es ta va pre sen te e vo tei “sim”, aco lhen -
do o re cur so. O Se na dor José Agri pi no tam bém es ta -
va pre sen te e tam bém vo tou “sim”. Vo ta ram “sim” 48
Srs. Se na do res, e en tre es ses Se na do res que vo ta -
ram “sim” es ta va o Se na dor José Agri pi no.

Ao vo tar des sa ma ne i ra, en ten deu S. Exª, como
en ten do eu, que a mi no ria – no caso do Se na do, 27
Se na do res, que re pre sen tam 1/3 da Casa – pode re -
que rer uma CPI e ela tem que ser ins ta la da, des de
que o re que ri men to guar de con for mi da de com as exi -
gên ci as da Cons ti tu i ção e do Re gi men to. Qu an do não 
guar da, esse re que ri men to não pode pros pe rar, e

nada im pe de que os 27 Se na do res ou mais vol tem a
re que rer a CPI.

Quis pres tar este es cla re ci men to à Casa, com
mi nha voz mais vol ta da para o Rio Gran de do Nor te,
por que, di an te do que foi dito on tem aqui, tal vez o Se -
na do pu des se che gar a con clu sões que im pli cas sem
uma in jus ti ça tan to em re la ção ao Go ver na dor do Rio
Gran de do Nor te quan to em re la ção à Assem bléia Le -
gis la ti va. Até ago ra não há ne nhum fato que in cri mi ne
o Go ver na dor nem o seu Go ver no. E a Assem bléia
Le gis la ti va agiu ri go ro sa men te de acor do com nor -
mas con sa gra das pelo Con gres so Na ci o nal, pelo Se -
na do Fe de ral, e que, quan do apli ca das nes ta Casa, ti -
ve ram tan to o meu apo io quan to o do Se na dor José
Agri pi no e do Se na dor Fer nan do Be zer ra, que como
eu e o Se na dor José Agri pi no tam bém vo tou “sim” na -
que la vo ta ção.

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

Mu i to obri ga do.
 O SR. ROMERO JUCÁ  (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra ape nas para fa zer um
re gis tro.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Tem V. Exª 
a pa la vra por um mi nu to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, que ro fa zer um re gis tro que con si de ro ex -
tre ma men te im por tan te para a Re gião Ama zô ni ca.
Hoje, foi lan ça do no pré dio do Ce brae na ci o nal um
pro gra ma que vai dis cu tir os no vos ru mos para toda a
Ama zô nia, no to can te à ciên cia, tec no lo gia e ne gó ci os
sus ten tá ve is. Tra ta-se do pro gra ma Ama zon tec 2001,
que foi lan ça do em con jun to com o Ce brae, a Embra -
pa, com to das as uni ver si da des fe de ra is da Ama zô -
nia, com gru pos em pre sa ri a is, se to res re pre sen ta ti -
vos, Pre fe i tu ras e Go ver nos Esta du a is, en fim, com
seg men tos im por tan tes que que rem, en tre os dias 20
e 25 de no vem bro de 2001, na ci da de de Boa Vis ta –
RO, dis cu tir a ques tão da Ama zô nia. Essa dis cus são
téc ni co-ci en tí fi ca se ini ci a rá na que la ci da de e se es -
ten de rá, a cada ano, para a ca pi tal de cada Esta do da
Ama zô nia, cri an do no vos ru mos para o de sen vol vi -
men to da Re gião.

Faço esse re gis tro, pa ra be ni zan do o Se brae e a
Embra pa e pe din do a trans cri ção nos Ana is da Casa
do pro gra ma Ama zon tech 2001.

 DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO





































O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

A Srª Se na do ra Ma ria do Car mo Alves e os Srs.
Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos, Lú cio Alcân ta -
ra, Mo za ril do Ca val can ti, e Ma u ro Mi ran da en vi a ram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do 
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na ses são de
on tem, dia 20 de agos to, o Se na do Fe de ral ho me na -
ge ou a Ma ço na ria, pelo trans cur so do Dia do Ma çom.

Ten do re tor na do hoje ao ple ná rio, de po is de vi a -
gem que re a li zei a Ara ca ju, gos ta ria de me as so ci ar
às ma ni fes ta ções dos ilus tres ora do res que res sal ta -
ram a im por tan te atu a ção da Ma ço na ria, que in gres -
sou no Bra sil pe los idos de 1796, como re fle xo do mo -
vi men to li ber tá rio da Re vo lu ção Fran ce sa, e tem par -
ti ci pa do ati va men te na evo lu ção his tó ri ca do Bra sil, a
par tir das lu tas da Inde pen dên cia, até os dias de hoje, 
em que re a li za im por tan tes tra ba lhos so ci a is e edu -
ca ti vos para o aper fe i ço a men to de nos sa so ci e da de e 
para o en gran de ci men to de nos so País.

To dos sa be mos que essa en ti da de é uma or ga -
ni za ção sé ria, de atu a ção dis cre ta mas vi go ro sa em
seus re sul ta dos, que tem prin cí pi os éti cos e dou tri ná -
ri os ba se a dos na igual da de, li ber da de e fra ter ni da de,
vol ta dos para o aper fe i ço a men to do ci da dão, para o
pro gres so e o bem co mum.

Gran des vul tos de nos sa his tó ria ilus tra ram os
qua dros da Ma ço na ria, e en tre eles po de mos ci tar
Dom Pe dro I, o Pa dre Antô nio Fe i jó, José do Pa tro cí -
nio, Cas tro Alves, Rui Bar bo sa, José Bo ni fá cio, Gon -
çal ves Ledo, De o do ro da Fon se ca, Ben ja mim Cons -
tant, Qu in ti no Bo ca i ú va e ou tros que par ti ci pa ram ati -
va men te dos pri mór di os de nos sa eman ci pa ção po lí -
ti ca, como a Re vo lu ção de 1817, em Per nam bu co, da
abo li ção da es cra va tu ra, da Pro cla ma ção da Re pú bli -
ca e da ma i or par te das gran des con quis tas na ci o na is. 

Apla u di da em cer tos pe río dos de nos sa His tó -
ria, per se gui da em ou tros, como por exem plo du ran te
a ques tão re li gi o sa do iní cio da Re pú bli ca, e até du -
ran te al gum tem po ví ti ma da Inqui si ção, a Ma ço na ria
se for ta le ceu e se dis se mi nou com ad mi rá vel plu ra li -
da de em to dos os re can tos do País e dos seg men tos
da so ci e da de, sen do hoje em dia uma or ga ni za ção
ex tra or di ná ria a ser vi ço do bem, do pró xi mo, da so ci e -
da de e do País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pelo
trans cur so do Dia do Ma çom, além de ma ni fes tar as
mi nhas ho me na gens a toda a Ma ço na ria, gos ta ria de

re gis trar os meus cum pri men tos aos Ma çons e or ga -
ni za ções ma çô ni cas do meu Esta do pe los re le van tes
ser vi ços que pres tam a Ser gi pe e ao Bra sil.

Mu i to obri ga da.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, te nho
fre qüen te men te me ma ni fes ta do des ta tri bu na em fa -
vor do in cen ti vo à pe que na pro pri e da de, a to das as
ini ci a ti vas ca pa zes de ge rar ren da dis tri bu í da, pois a
his tó ria dos úl ti mos anos des men tem a te o ria de que,
ini ci al men te, é pre ci so fa zer a eco no mia (o bolo) cres -
cer para de po is dis tri buí-la.

O per ver so pro ces so de con cen tra ção, ao con -
trá rio, o que tem fe i to foi acu mu lar sem pre mais a ri -
que za nas mãos de pou cos e ex clu ir um nú me ro cada 
vez ma i or, tor nan do os ri cos cada vez mais ri cos e os
po bres cada vez mais po bres.

Vol to a di zer, Sr. Pre si den te, que não te nho nada 
con tra a que os ri cos se tor nem cada vez mais ri cos,
mas opo nho-me e de nun cio for te men te que este en ri -
que ci men to se dê a cus ta de tor nar os po bres cada
vez mais po bres.

Na ver da de, no bres Co le gas Se na do res, se
uma das pre o cu pa ções do Go ver no, den tro de uma
vi são li be ral, deve con sis tir em in ter vir o me nos pos sí -
vel na ati vi da de eco nô mi ca – sal va guar da dos os in te -
res ses da Jus ti ça e da so ci e da de, hoje cada vez mais, 
as po lí ti cas go ver na men ta is de vem ori en tar-se para
apo i ar e pro mo ver as con di ções de pro du ção, pro du ti -
vi da de e ren da das áre as mais ca ren tes, mais po bres, 
in te gran do-as nos pro ces sos de pro du ção, e, por tan -
to, de ren da, tor nan do-as seg men tos par ti ci pa ti vos
da so ci e da de na ci o nal.

Não po de ria de i xar, em con se qüên cia, de fa zer
o re gis tro do anún cio do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, acom pa nha do pelo Mi nis tro Extra or di -
ná rio de Po lí ti ca Fun diá ria Raul Jung mann, de que
es ta rá li be ran do para o Pro gra ma de Agri cul tu ra Fa -
mi li ar – Pro naf, para a sa fra 2001/2002 a quan tia de
R$ 4 bi lhões.

É uma boa no tí cia. É uma de ci são que ex pres sa
o ver da de i ro sen ti do da po lí ti ca so ci al, que não deve
ser con fun di da com po lí ti ca as sis ten ci al, as sis ten ci a -
lis ta, e sim com me di das que so mam à pro mo ção hu -
ma na, seu sig ni fi ca do eco nô mi co, pois é por meio da
pro du ção e da ren da dis tri bu í da que a eco no mia al -
can ça sua di men são so ci al.

Des ses 4 bi lhões, 42 mi lhões irão para o Esta do
do To can tins – pou co mais de 1%. É pou co, Sr. Pre si -
den te, mu i to pou co se con si de ra das as de man das, as 
po ten ci a li da des do Esta do e, ain da, como no meu



Esta do os re cur sos in ves ti dos têm tido uma boa apli -
ca ção e re sul ta dos po si ti vos.

Devo di zer, Sr. Pre si den te, que o Esta do do To -
can tins pos sue cer ca de 15 mi lhões de ha. apro ve i tá -
ve is para a pro du ção agrí co la. A pre sen ça do Esta do,
a pro cu ra da me lho ria con ti nua da pro du ti vi da de agrí -
co la, in clu si ve pe las de fi ni ções do uso do solo de cor -
ren tes dos es tu dos re fe ren tes ao Zo ne a men to Eco -
nô mi co Eco ló gi co, com ple ta do em al guns Mu ni cí pi os
com a aná li se de ta lha da de seus so los, – es tu dos es -
ses es pe ci al men te co or de na dos pelo ilus tre Pro fes -
sor Gu i do Ran za ni, que com seus vul ne rá ve is 86
anos de ida de con ti nua di ri gin do as pes qui sas de
cam po ne ces sá ri as acom pa nha do por jo vens uni ver -
si tá ri os – isto tudo fez com que, Sr. Pre si den te, o
Esta do do To can tins ti ves se boas con di ções de ocu -
pa ção de seu ter ri tó rio, onde é sig ni fi ca ti va a pre sen -
ça do pe que no e mé dio agri cul tor – tra di ci o nal men te
vol ta do à agri cul tu ra de sub sis tên cia.

Onze mil fa mí li as, den tre as qua is 30% se rão fa -
mí li as de mu lhe res agri cul to ras, de ve rão ser be ne fi -
ci a das pelo Pro gra ma. Con si de ran do que, no To can -
tins, nas áre as agrí co las, a mé dia do nú cleo fa mi li ar
está em tor no de 4 pes so as, ve ri fi ca-se que mais de
40 mil pes so as se rão be ne fi ci a das pelo Pro gra ma, o
que sig ni fi ca um in ves ti men to da or dem de R$
1.000,00 por pes soa be ne fi ci a da.

Ve ri fi ca-se, des ta for ma, como é sig ni fi ca ti va a
re la ção cus to-be ne fí cio de po lí ti cas so ci a is, como a
que é pro mo vi da pelo Pro naf.

Devo re gis trar, ain da, Sr. Pre si den te, que além
da li be ra ção dos R$ 4 bi lhões, o Pro gra ma de ve rá dis -
po ni bi li zar R$ 170.3 mi lhões que be ne fi ci a rão, a fun -
do per di do, 1.506 Mu ni cí pi os ca ren tes, com alta con -
cen tra ção de agri cul to res fa mi li a res.

Esses re cur sos des ti nam-se à me lho ria da in -
fra-es tru tu ra des ses Mu ni cí pi os, com vis tas à me lho -
ria das con di ções de pro du ção fa mi li ar.

Enfim re gis tro as con di ções es pe cí fi cas de ju ros 
con ce di das ao Pro gra ma que, por de ci são do Con se -
lho Mo ne tá rio Na ci o nal, si tu am-se na fa i xa de 1 a 4%,
de acor do com as ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas dos be -
ne fi ciá ri os.

Con cluo Sr. Pre si den te, cum pri men tan do o Sr.
Pre si den te da Re pú bli ca e o Mi nis tro Raul Jung mann
pela ini ci a ti va, fa zen do vo tos que ini ci a ti vas, se me -
lhan tes se mul ti pli quem nas áre as ur ba nas e ru ra is,
para que da le gião dos ex clu í dos, mu i tos pos sam ser
in se ri dos na eco no mia e na co mu nhão na ci o nal.

Mu i to obri ga do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co mu ni ca ção 
ao Ple ná rio des ta Casa, re fe ren te a do cu men to que
re ce bi do de le ga do Re gi o nal do Tra ba lho no Ce a rá,
Car los Pi men tel de Ma tos Jú ni or.

Vi san do am pli ar os efe i tos do Pro gra ma de
Imple men ta ção da Con ven ção nº 111, da Orga ni za -
ção Inter na ci o nal do Tra ba lho – OIT, de sen vol vi do
pelo Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, foi ins ti tu í do,
em ou tu bro de 1999, na De le ga cia Re gi o nal do Tra ba -
lho no Ce a rá, o Nú cleo de Com ba te à Dis cri mi na ção
e Pro mo ção da Igual da de de opor tu ni da des no em -
pre go.

NÚCLEO PRÓ-IGUALDADE (Lei nº 8.213/91)
PERÍODO DE ABR/00 A JUL/2001

Empre sas No ti fi ca das 546

Empre sas com Ter mo de Com pro mis so as si na do 186
Empre sas com Cota Cum pri da 97

Empre sas Fis ca li za das 187

Pes so as Por ta do ras de De fi ciên cia/Re a bi li ta dos
co lo ca das no Mer ca do de Tra ba lho/CE 1.685

Sua atu a ção tem pro por ci o na do o com ba te efe -
ti vo da dis cri mi na ção, por meio da im plan ta ção de um
sis te ma de aten di men to onde são re ce bi das e apu ra -
das as de nún ci as so bre prá ti cas dis cri mi na tó ri as no
tra ba lho.

Qu an to às ações afir ma ti vas, tem tra ba lha do na
im ple men ta ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte gra ção de
Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia, que, por com pre en -
der um con jun to de ori en ta ções nor ma ti vas, ob je ti -
vam as se gu rar o ple no exer cí cio dos di re i tos in di vi du -
a is e so ci a is a pes soa por ta do ra de de fi ciên cia e ofe -
re cem os ins tru men tos le ga is so bre os qua is o Nú cleo 
as sen tou as ba ses de um pro gra ma de in ser ção des -
se tra ba lha dor no sis te ma pro du ti vo.

Essas ações que se pro põem a am pli ar as al ter -
na ti vas de in ser ção eco nô mi ca da pes soa por ta do ra
de de fi ciên cia, re sul ta ram em 1.523 ocu pa ções de
em pre go, no pe río do de maio/00 a abril/01, em 187
em pre sas da re gião me tro po li ta na de For ta le za, que
se en con tram obri ga das a pre en cher um per cen tu al
de seus car gos com a pes soa por ta do ra de de fi ciên -
cia ou com o tra ba lha dor re a bi li ta do.

Res sal ta-se que esse nú me ros, quan do com pa -
ra dos aos de ou tros Esta dos, têm se mos tra do, de tal
ma ne i ra ex pres si vos, a pon to de essa ex pe riên cia
ser vir de mo de lo para ou tras de le ga ci as re gi o na is,



que, a exem plo da nos sa, atu am na fis ca li za ção, ava -
li a ção e con tro le das em pre sas obri ga das do per cen -
tu al le gal men te es ta be le ci do.

Com efe i to, a De le ga cia Re gi o nal o Tra ba lho no
Ce a rá, na apli ca ção da po lí ti ca pú bli ca de com ba te à
dis cri mi na ção e pro mo ção da igual da de de opor tu ni -
da des no em pre go, tem ope ra do mu dan ças de ati tu -
des, que, a lon go pra zo, re sul ta rão em sig ni fi ca ti vos
avan ços so ci a is con tri bu in do, as sim, para cons tru ção
de uma so ci e da de mais jus ta e igua li tá ria.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. – Lú cio Alcân ta ra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mun do
vive hoje uma ten dên cia cla ra e ex plí ci ta: for mar blo -
cos re gi o na is e sub-re gi o na is, cri ar zo nas de li vre
co mér cio, es ta be le cer uniões adu a ne i ras, cons ti tu ir
mer ca dos co muns. Esse pro ces so tem mu i to a ver,
prin ci pal men te, com o im pul so ge ra do pela li be ra li -
za ção eco nô mi ca via aber tu ra dos mer ca dos. Essa
in te gra ção dos mer ca dos de ri va de an se i os de va -
ri a da or dem: eco nô mi cos, po lí ti cos, so ci a is e cul tu -
ra is, como é o caso, por exem plo, do Mer co sul e do
Pac to Andi no, ou pode, ain da, vi sar a ob je ti vos me -
ra men te co mer ci a is, como se ve ri fi ca no Naf ta.

No âm bi to das Amé ri cas, são cin co os blo cos
em tor no dos qua is se ar ti cu lam gru pos eco nô mi cos.
Hoje di a lo gam de le ga ções do Naf ta, da Co mu ni da de
do Ca ri be (Ca ri com), do Mer ca do Co mum Cen -
tro-Ame ri ca no (MCCA), da Co mu ni da de Andi na de
Na ções (CAN) e do Mer co sul. Uns es tão mais or ga ni -
za dos in ter na men te, ou tros me nos. Esses blo cos re ú -
nem mais de 700 mi lhões de pes so as e um PIB de 13
tri lhões e 300 bi lhões de dó la res, se gun do in for ma -
ção re cen te da Ga ze ta Mer can til. 

Fe i ta essa bre ve in tro du ção, Sr. Pre si den te, gos -
ta ria de ir en ca mi nhan do meu pro nun ci a men to para
as re fle xões cen tra is que tra go hoje aos meus no bres
Pa res des ta Casa, acer ca da im por tân cia do re la ci o -
na men to do Bra sil com a Co mu ni da de Andi na.

Essa Co mu ni da de de cin co pa í ses com ple tou
30 anos no ano pas sa do. Foi cri a da em maio de 1969, 
quan do Bo lí via, Chi le, Co lôm bia, Equa dor e Peru fir -
ma ram o Acor do de Car ta ge na. A Ve ne zu e la in gres -
sou em 1974, e o Chi le se re ti rou do gru po em 1976. 

O Gru po Andi no é um pro ces so de in te gra ção
eco nô mi ca sub-re gi o nal, cujo ob je ti vo é con tri bu ir
para o de sen vol vi men to dos Esta dos-Mem bros, por
meio da ex pan são co mer ci al e da har mo ni za ção po lí -
ti ca. Com o fim da guer ra fria, os pa í ses an di nos, e a
Amé ri ca La ti na em ge ral, di re ci o na ram seus es for ços

para re ver ter a cres cen te mar gi na li za ção a que es ta -
va sub me ti da a re gião, com seus pa í ses fi can do cada
vez mais afas ta dos do sis te ma in ter na ci o nal e das
eco no mi as cen tra is.

O ca mi nho para su pe rar o atra so tec no ló gi co,
au men tar a efi ciên cia da pro du ção e re vi ta li zar o co -
mér cio es ta va tra ça do e de fi ni do. Era pre ci so ado tar
po lí ti cas de li vre mer ca do, pro mo ver a aber tu ra co -
mer ci al, re du zir a in ter ven ção es ta tal e in cre men tar a
in te gra ção eco nô mi ca.

Pa ra le la men te a esse, de sen ro la va-se ou tro ce -
ná rio. Os pa í ses de sen vol vi dos ado tan do prá ti cas
pro te ci o nis tas, a ne ces si da de de con ver gi rem os po -
si ci o na men tos di an te da Ro da da Uru guai, o pro ces so 
de de mo cra ti za ção ga nhan do es pa ço na Amé ri ca La -
ti na – to dos es ses fa to res con tri bu í ram para re vi ta li zar 
o pro ces so de in te gra ção an di na.

Nes se con tex to, o Pac to Andi no se trans for mou
num fó rum ge ra dor de im pul so e pro te ção para seus
mem bros. Ace le rar os pro gra mas de li be ra li za ção le -
va ria a in cre men tar as ex por ta ções em âm bi to re gi o -
nal. Re du zir as ta ri fas fa ria au men tar a com pe ti ti vi da -
de no mer ca do in ter na ci o nal. Dis pon do de um mer ca -
do ma i or, os pa í ses es ta ri am em me lhor si tu a ção
para en fren tar o cres cen te pro te ci o nis mo do mun do
in dus tri a li za do. O emi nen te Pro fes sor Ju lio San chez,
do De par ta men to de Ciên ci as Po lí ti cas da Uni ver si -
da de da Ci da de de Nova Ior que, as sim ca rac te ri zou o
Gru po Andi no: 

No co me ço dos anos 90, a in te gra ção 
sub-re gi o nal era, por tan to, um sub pro du to e 
um com ple men to tan to da ação uni la te ral
dos go ver nos an di nos para in te grar-se com
o res to do mun do, quan to de suas po lí ti cas
eco nô mi cas. O in cre men to das ex por ta ções
e da com pe ti ti vi da de se fi xa ram como ob je ti -
vos ime di a tos.1

No en ten der des se ilus tre Pro fes sor, exis te uma
for te cor re la ção en tre o de sen vol vi men to da Co mu ni -
da de Andi na e o in te res se dos go ver nos de seus pa í -
ses-mem bros. Isto é, o pro ces so an di no de in te gra -
ção eco nô mi ca cres ce e se for ta le ce quan do o in te -
res se dos seus pa í ses é con tem pla do pelo pro ces so
in te gra dor. Diz ele: “Os go ver nos não agem em fun -
ção dos in te res ses co muns do gru po, mas de seus in -
te res ses in di vi du a is”. É bem ver da de que os blo cos,
em ge ral, se ar ti cu lam por mo ti va ção co mer ci al, mas
tam bém es tão co ber tos por for te com po nen te po lí ti co.

1  Em: “Aspec tos po lí ti cos de la in te gra ci´´on del Gru po Andi no,
1989-1996”, Co mér cio Exte ri or, maio de 1997 .



Seja como for, há mo men tos em que a in te gra -
ção sub-re gi o nal faz-se ab so lu ta men te ne ces sá ria.
Ti ve mos re cen te men te, em me a dos de ju lho des te
ano, uma sé rie de en con tros re u nin do re pre sen tan tes 
da Co mu ni da de Andi na e do Mer co sul. Por que di a lo -
gam es ses dois blo cos? Por ra zões va ri a das, in clu si -
ve por mo ti va ção es tra té gi ca. Acon te ce que, di an te
das pres sões para a for ma ção da Área de Li vre Co -
mér cio das Amé ri cas (Alca), a in te gra ção la ti no-ame -
ri ca na tem de se for ta le cer para en fren tar essa fren te
co mer ci al mais am pla que vem sen do ace le ra da nas
três Amé ri cas a par tir de 1994.

Cres ce a ex pec ta ti va de que o Mer co sul ve nha a 
con tar, em cur to es pa ço de tem po, com a ade são ple -
na do Chi le e da Bo lí via, bem como da Ve ne zu e la,
cujo go ver no já se ma ni fes tou cla ra men te a esse res -
pe i to. Ago ra que se con clu iu o pro ces so ele i to ral no
Peru, está mais li vre o ca mi nho para que seja ne go ci -
a da a união do Mer co sul com os pa í ses da Co mu ni -
da de Andi na de Na ções. A par tir daí, terá de se evo lu -
ir para a cri a ção da Área de Li vre Co mér cio da Amé ri -
ca do Sul. Essa agen da é am bi ci o sa, mas o mo men to
não com por ta pro te la ções.

A De cla ra ção da Ci da de de Qu e bec ele geu o
dia 1º de ja ne i ro de 2006 para o iní cio do fun ci o na -
men to da Alca. Pa re ce que te mos mu i to tem po pela
fren te. Mas essa idéia é en ga no sa. Há mu i to o que fa -
zer até lá. Vale lem brar o dis cur so do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, pro fe ri do na aber tu ra da
Cú pu la de Qu e bec, em que ele lis tou as seis con di -
ções para que os pa í ses do He mis fé rio pos sam che -
gar à Alca. São elas: aces so a mer ca dos di nâ mi cos,
re vi são das leis an ti dum ping, re du ção de bar re i ras
não-ta ri fá ri as, ca pa ci ta ção tec no ló gi ca, mu dan ças na 
agri cul tu ra, es pe ci al men te na es tru tu ra de sub sí di os,
e com ba te a dis tor ções pro te ci o nis tas.

O Pre si den te Hugo Chá vez, em vi si ta re cen te
ao Bra sil, de cla rou-se con tra qual quer idéia de an te ci -
par a cri a ção da Alca. Dis se ele: “se algo tem de ser
ace le ra do não é a Alca, mas os me ca nis mos re gi o -
na is e sub-re gi o na is de in te gra ção, como CAN, Mer -
co sul e Ca ri com”. 

É pre ci so des ta car que o acor do de com ple men -
ta ção eco nô mi ca as si na do en tre a Co mu ni da de Andi na
e o Bra sil, em ju lho de 1999, cons ti tu iu, por si só, um
pas so de ci si vo para a for ma ção da Área de Li vre Co -
mér cio da Amé ri ca do Sul. So bre esse acor do, o jor nal
O Esta do de S. Pa u lo pu bli cou, à épo ca, ma té ria dig na
de nota, in ti tu la da “O Bra sil e a Co mu ni da de Andi na”.
Algu mas idéi as des sa ma té ria se rão re to ma das aqui.

Os di plo ma tas bra si le i ros e an di nos que par ti ci -
pa ram do acor do tra ba lha ram com uma di li gên cia im -
pres si o nan te. Imbu í dos de fir me von ta de po lí ti ca e da
von ta de de avan çar no pro ces so de li be ra li za ção do

co mér cio, os ne go ci a do res con se gui ram con clu ir o
acor do den tro do pra zo ne ces sá rio e lo gra ram, ain da,
am pli ar o al can ce das isen ções. 

De 2 mil pro du tos da pa u ta de ex por ta ções, as
isen ções pas sa ram a abran ger cer ca de 3 mil, nú me -
ro que re pre sen ta 40% do uni ver so al fan de gá rio. Des -
sa for ma, Bra sil, Peru, Co lôm bia, Ve ne zu e la e Equa -
dor po de rão tro car es ses pro du tos en tre si, com re du -
ções ta ri fá ri as que vão de 10% a 100%. Nes sa cota se 
en con tra a qua se to ta li da de do co mér cio e uma par te
im por tan te de pro du tos com pos si bi li da des se gu ras
de ge rar no vas cor ren tes co mer ci a is. 

Não há dú vi da, Sr. Pre si den te, que a re ces são e
a cri se eco nô mi ca que afe tam tais pa í ses evi den ci a -
ram, de for ma ine quí vo ca, a opor tu ni da de e o acer to
des sa ne go ci a ção. Embo ra não seja tão rico, o mer ca do 
sul-ame ri ca no é par ti cu lar men te im por tan te para o Bra -
sil, pois é dos mais pro pí ci os à co lo ca ção de pro du tos
ma nu fa tu ra dos, com alto va lor agre ga do. Ocor re que a
com pe ti ti vi da de da in dús tria dos pa í ses sul-ame ri ca nos
é in fe ri or à com pe ti ti vi da de bra si le i ra. Assim, o Bra sil
fica em con di ção de acu mu lar su pe rá vits co mer ci a is
na re gião, ali vi an do o ba lan ço de pa ga men tos.

É pre ci so olhar, tam bém, para os efe i tos po lí ti -
cos que gera um acor do des sa na tu re za. De ve mos
sem pre ter em men te que o es tre i ta men to de re la ções 
co mer ci a is não se faz sem o cor res pon den te apro fun -
da men to do re la ci o na men to po lí ti co. Um des ses efe i -
tos po lí ti cos já foi men ci o na do an te ri or men te, nes te
pro nun ci a men to, mas vale a pena re pe ti-lo, dado seu
al can ce he mis fé ri co. É de se es pe rar que Ve ne zu e la,
Co lôm bia, Peru e Equa dor se ali nhem com as po si -
ções que o Bra sil en ca be ça no Mer co sul e nas dis -
cus sões se to ri a is so bre a Alca. Até a cri a ção da Alca,
os in te res ses do gru po es ta rão mais co e sos e for tes
para en fren tar a po si ção dos Esta dos Uni dos e Ca na dá.

Um se gun do im pac to po lí ti co, Sr. Pre si den te, de
âm bi to mais res tri to, re gi o nal, deve ser con si de ra do.
Estão, na vi zi nhan ça com a Ve ne zu e la, Co lôm bia,
Peru e Equa dor – em bo ra com esse úl ti mo não te nha -
mos li mi tes ge o grá fi cos –, os úni cos pon tos de ins ta -
bi li da de ao lon go das nos sas fron te i ras, da das as pro -
fun das cri ses po lí ti cas e eco nô mi cas por que têm
pas sa do tais pa í ses. Ora, re la ções co mer ci a is mais
pro fun das cri a rão, cer ta men te, uma rede de in te res -
ses que ul tra pas sa rá os as pec tos me ra men te eco nô -
mi cos. Além dis so, o peso ma i or do Bra sil na re gião, e
a in tro du ção da cha ma da “cláu su la de mo crá ti ca” no
re la ci o na men to com os vi zi nhos con tri bu i rá, se gu ra -
men te, para au men tar a es ta bi li da de re gi o nal.

Essa a re fle xão que trou xe aos emi nen tes Co le -
gas na data de hoje. 

Mu i to obri ga do pela aten ção!



O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, à vis ta de sua
ele va da im por tân cia, não deve pas sar sem o nos so
re gis tro, bre ve que seja, a pro pos ta do Pla no Agrí co -
la e Pe cuá rio 2001/2002, ela bo ra da pela Con fe de ra -
ção Na ci o nal da Agri cul tu ra (CNA) e en ca mi nha da à 
de vi da apre ci a ção dos ór gãos com pe ten tes do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to.

Em seus pon tos fun da men ta is, pro põe-se a li be -
ra ção de R$ 17,7 bi lhões para cus te io e in ves ti men to
da sa fra 2000/2001, à con ta do cré di to ru ral; a fi xa ção
de no vos li mi tes para o fi nan ci a men to, por pro du tor,
me di an te a uti li za ção de re cur sos con tro la dos do cré -
di to ru ral, com ju ros de 8,75% ao ano; a am pli a ção
dos con tra tos de op ções, uti li za dos como se gu ro de
pre ço para a co mer ci a li za ção da pro du ção; e um pro -
gra ma es pe cí fi co para a aqui si ção de bo vi nos de cor te.

Além dis so, o Pla no re co men da a prá ti ca de po -
lí ti cas im pres cin dí ve is à me lho ria da ren da ru ral, pelo
es tí mu lo à ati vi da de pro du ti va, ca paz de pro por ci o nar 
a ofer ta con ti nu a da de pro du tos de qua li da de. Para
tan to, re co men da-se a ga ran tia de aces so ao cré di to,
pelo cum pri men to de re so lu ção do Ban co Cen tral, im -
pe ra ti va no sen ti do de fi xar a pro du ção es ti ma da
como ga ran tia úni ca das ope ra ções cre di tí ci as.

A pro pos ta su ge re, ain da, que os va lo res a se -
rem co bra dos para o fi nan ci a men to da sa fra se jam
se gui dos do au men to de 25% para 30% das exi gi bi li -
da des ban cá ri as; que seja au to ri za da a ro ta ti vi da de
para o cré di to ru ral, sim pli fi can do o pro ces so de con -
ces são; que se jam fi nan ci a dos 100% do pro je to téc ni -
co; e que se jam au men ta dos os li mi tes de fi nan ci a -
men to para a soja, fi xan do-os no va lor de R$ 300 mil
no Cen tro-Oes te, sul do Ma ra nhão, sul do Pi a uí e Ba -
hia-sul; e de R$ 100 mil para as ou tras re giões.

São con tem pla dos, tam bém, a ins ti tu i ção de
pro gra ma de fi nan ci a men to para a cons tru ção e me -
lho ria de ar ma zéns e con do mí ni os de pro du to res; e o
lan ça men to de con tra tos de op ções, com ven ci men to
no ano vin dou ro, para uma pro du ção de 300 mil to ne -
la das de al go dão, um mi lhão de to ne la das de ar roz,
3,5 mi lhões de to ne la das de mi lho e um mi lhão de to -
ne la das de tri go.

Quer-se, ain da, que seja per mi ti da aos pro du to -
res a im por ta ção di re ta de subs tân ci as ati vas e suas
for mu la ções, de con for mi da de com as re so lu ções do
Mer co sul, ado tan do-se a mo da li da de de re gis tro pra -
ti ca da pela FAO e prin cí pi os sim pli fi ca dos para a ex -
ten são do uso de agro quí mi cos.

Fi nal men te, pres cre ve-se a cri a ção de se gu ro
des ti na do a es ta bi li zar a ren da ru ral; a fi xa ção do pre ço
mí ni mo de 35 re a is para a ar ro ba do al go dão; a des ti na -
ção de 250 mi lhões de re a is para a re no va ção da es to -

ca gem do ex ce den te da pro du ção de le i te, no pe río do 
de se tem bro do cor ren te ano a mar ço de 2002.

Igual men te, a re com po si ção do apor te de re cur -
sos para o Pro gra ma Na ci o nal de Re cu pe ra ção de
Pas ta gens De gra da das (Pro pas to) para 400 mi lhões
de re a is, am pli an do-se o li mi te de cré di to para 100 mil 
re a is ao ano por pro du tor; e a alo ca ção de 400 mi -
lhões de re a is para fi nan ci ar a ci ta da aqui si ção de bo -
vi nos de cor te, in clu si ve de re pro du to res des ti na dos
ao me lho ra men to ge né ti co, e para ati vi da des de cria,
re cria e en gor da, bem como es ta be le cer, para o fi -
nan ci a men to, a taxa de ju ros de 8,75% ao ano, li mi -
tan do-se o cré di to anu al a 100 mil re a is por pro du tor,
com pra zo de 6 me ses, con for me há pou co re fe ri do.

Em sín te se, tra ta-se de do cu men to que, a par
de me re cer o nos so apla u so, deve abri gar o apo io de
quan tos mais nele iden ti fi cam ou tra re le van te con tri -
bu i ção da CNA, que ago ra a in te gra ao vas to elen co
de suas ini ci a ti vas ten den tes a ace le rar o cres ci men to 
eco nô mi co do País.

Era o que tí nha mos a di zer.

 O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – 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 –
MENSAGEM Nº 130, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão, so bre a Men sa gem
nº 130, de 2001 (nº 477/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se -
na do a es co lha do Se nhor Luiz Hen ri que Pe re i ra da
Fon se ca, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di -
plo ma ta, para, cu mu la ti va men te com a fun ção de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Fin lân dia,
exer cer a de Emba i xa dor jun to à Re pú bli ca da Estô nia.

– 2 –
MENSAGEM Nº 137, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral, so bre a Men sa gem
nº 137, de 2001 (nº 526/2001, na ori gem), pela qual o



Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha da Se nho ra Vera Pe dro sa Mar tins
de Alme i da, Mi nis tra de Pri me i ra Clas se da Car re i ra
de Di plo ma ta, para exer cer a fun ção de Emba i xa do ra
do Bra sil jun to ao Re i no da Di na mar ca.

– 3 –
PARECER Nº 746, DE 2001

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 746,
de 2001, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re -
la tor: Se na dor Wal deck Orne las, so bre a Men sa gem
nº 161, de 2001 (nº 710/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral a es co lha do Se nhor Ro ber to Au gus -
to Cas tel la nos Pfe if fer, para exer cer o car go de Con -
se lhe i ro do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco -
nô mi ca – CADE, com man da to de 2 anos, na vaga de -
cor ren te do tér mi no do man da to de Mér cio Felsky.

– 4 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 27, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 27, de 1998 (nº 4.157/98, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à
Infân cia, dis põe so bre a am pli a ção dos be ne fí ci os da
me ren da es co lar e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs:

– 672, de 2001, da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se na dor Edi son Lo bão, fa -
vo rá vel;

– 673, de 2001, da Co mis são de Assun tos So ci -
a is, Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa vo rá vel, nos
ter mos da Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe -
re ce; e

– 674, de 2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re -
la tor: Se na dor Hugo Na po leão, fa vo rá vel, nos ter mos
da Emen da nº 2-CE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 4, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 4, de 1999 (nº 658/98, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do Co -
mer ci al 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 Re pú bli ca da Indo -
né sia, em Bra sí lia, em 24 de se tem bro de 1996, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 118, de 1999, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 111, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 111, de 2001 (nº 640/2000, 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 Uni ver si da de Re gi o nal de Blu me -
nau – FURB 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 Blu me -
nau, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 677, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, R e la tor: Se na dor Ca sil do Mal -
da ner.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 118, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 118, de 2001 (nº 590/2000, 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 Ita pa ri ca FM Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Sal va dor, Esta do da Ba -
hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 679, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck
Orne las.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 156, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 156, de 2000 (nº 367/99, 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 Cas te lo Bran co
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 Di vi nó po lis,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 658, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 51 
mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 98ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 22 de agos to de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
Mo za ril do Ca val can ti, Tião Vi a na e Lind berg Cury

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Jú ni or – Anto 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 cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner 
– Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra –
Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas
Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do
Melo – Ger son Ca ma ta – He lo í sa He le na – Hugo Na -
po leão – Iris Re zen de – Ja der Bar ba lho – Jef fer son
Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge
Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen car – José Co -
e lho – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Sar -
ney – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar
Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Luiz
Ota vio – Luiz Pon tes – 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 – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias – 
Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si -
mon – Pe dro Ubi ra ja ra – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – 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 – Tião Vi a na – Val mir Ama ral
– Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 76 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 Mo re i -
ra Men des, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PA RE CE RES

PARECER Nº 800, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 285, de
1999 (nº 170/1999, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra Ta u ba -
té 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
Pin da mo nhan ga ba, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

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 285, de 1999 (nº 170, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra
Ta u ba té 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 Pin da mo nhan -
ga ba, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 250, de
1997, 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 18 de
fe ve re i ro de 1997, 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 § lº 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 Di fu so ra Ta u ba té Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
Emí lio Ama dei Be ringhs Neto  42.416
Ma ri na Mi ran da Be ringhs  202.752
Mar ce lo Mi ran da Ama dei Be ringhs  42.416
Ri car do Mi ran da Be ringhs  42.416
To tal de Co tas  330.000

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ge o van Fre i tas.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acompa nha o PDS nº 285, de 1999, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Rá dio Di fu so ra Ta u ba té 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor  –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe dro
Piva – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio Car los Jú ni or –
Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro 
– Car los Pa tro cí nio – Arlin do Por to – Ro ber to Fre i -
re – Ca sil do Mal da ner – Hugo Na po leão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 801, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 66, de
2001 (nº 534/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Dom Oscar Ro -
me ro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San ta Lu zia,
Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges



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 66, de 2001 (nº 534, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Dom Oscar
Ro me ro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de San ta Lu zia, Esta do do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.159,
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 88, de
30 de ju lho de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Dom Oscar Ro me ro:
• Pre si den te – Ma ri nal do Me ne ses Te i xe i ra
• Vi ce-Presidente – Fran cis co José Sil va Lima
• Pri me i ro Se cre tá rio – Mar ce li na Mar lir F. Pa lha no
• Se gun da Se cre tá ria – Ro si le ne San tos So bri nho
• Pri me i ro Te sou re i ro – Fran cis co de Je sus Sou sa
• Se gun do Te sou re i ro – Ra i mun do B. Can ta nhe i de
• Di re tor de Co mu ni ca ção – Ju a rês A. Sil va Alves
• Vice Di re tor de Co mu ni ca ção – Ira nil da da Su li da de
• Di re tor de Pla ne ja men to – Pe. Inân cio Dal cin

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 Dr. Hé lio, e
apro va ção unâ ni me da que le ór gão co le gi a do.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 66, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria Dom Oscar Ro me ro aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. – Pre -
si den te Ricardo San tos – Re la tor Gil vam Bor ges –
Pe dro Ubi ra ja ra – Car los Pa tro cí nio – Luiz Pon tes
– Ro ber to Fre i re – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Mo re i ra Men des – Lú cio Alcân ta ra – Osmar Dias –
Emí lia Fer nan des – Ju vên cio da Fon se ca – Ger -
son Ca ma ta – Arlin do Por to – Jo nas Pi nhe i ro –
Nilo Te i xe i ra Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
 REPÚBLICA FDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.

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

PARECER Nº 802, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 68, de
2001 (nº 595/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria e Re -
cre a ti va de São Be ne di to do Rio Pre to –
ACCR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de São Be ne di to
do Rio Pre to, Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

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 68, de 2001 (nº 595, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria e Re -
cre a ti va de São Be ne di to do Rio Pre to – ACCR a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São Be ne di to do Rio Pre to, Esta do do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 557, de
2000, 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 72, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § lº 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 di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria e Re cre a ti va de São Be ne di to do Rio
Pre to – ACCR:

• Pre si den te – Da rio Erre Ro dri gues
• Vi ce-Presidente – Car los José Ra mos Pa u lo
• 1º Se cre tá ria – Fran ci le ne Sil va Ma ti as
• 2º Se cre tá rio – Orlan do Pe re i ra dos San tos
• 1º Te sou re i ro – Hen ri que Ota vi a no de Alme i da
Car do so Fi lho
• 2º Te sou re i ro – Arlin do Abti bol

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 Ney Lo pes, 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.

II – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 68, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Cul tu ral Co -
mu ni tá ria e Re cre a ti va de São Be ne di to do Rio Pre to
— ACCR aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Gil vam Bor ges, Re la tor
– Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe dro
Ubi ra ja ra  – Lú cio Alcân ta ra – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Car los Pa tro cí nio – Luiz Pon tes – Ro -
ber to Fre i re – Osmar Dias – Emí lia Fer nan des –
Ju vên cio da Fon se ca  – Ger son Ca ma ta – Arlin do
Por to  –  Jo nas Pi nhe i ro.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 ci 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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 803, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 82, de
2001 (nº 632/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Desenvol–
vi men to Cul tu ral e Tu rís ti co de Ca con de
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ca con de, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva

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 82, de 2001 (nº 632, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Pró-Desenvolvimento Cul tu ral e Tu rís ti co de Ca con de 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ca con de, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 603, de
2000, 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 58, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Pró-Desenvolvimento Cul tu ral e Tu rís ti co de Ca -
con de:
• Pre si den te – Iva nil da Ma ria Pi nhe i ro de Sou za
• Vice–Pre si den te – Antô nio Car los da Sil va Fa ria
• Te sou re i ro – Adil son Se ve ri no de Sou za
• Se cre tá rio – Nil son Cas si a no Dias Fi lho

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Áti la Lira.

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

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.



III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 82, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Pró-Desenvolvimento Cul tu ral e Tu rís ti co de Ca con de 
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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 de Co mis são, 14 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Pe dro Piva, Re la tor –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Ro meu
Tuma – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio Car los Ju ni or –
Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro 
– Car los Pa tro cí nio – Luiz Pon tes – Ro ber to Fre i re
– Ca sil do Mal da ner – Osmar Dias – Emí lia Fer nan -
des – Ju vên cio da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA RE PÚ BLI CA
FE DE RA TI VA DO BRA SIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal
....................................................................................

XII –  apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.

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

PARECER Nº 804, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 85, de
2001 (nº 641/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni -
tá rio de Abel Fi gue i re do – PA a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Abel Fi gue i re do, Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

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 85, de 2001 (nº 641, 2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio 
de Abel Fi gue i re do — PA a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Abel Fi gue i re do,
Esta do do Pará.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 613, de
2000, 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 96, de
22 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção de De sen -
vol vi men to Co mu ni tá rio de Abel Fi gue i re do – PA:
• Mar ce li no Man gue i ra – Pre si den te
• Car los Alber to Bri to Amo rim – Vi ce-Presidente
• Fa bi a ne Ri be i ro de Sou za – Se cre tá ria
• Ma ria Apa re ci da Fer raz Man gue i ra – 2ª Se cre tá ria
• Alfeu Ro dri gues dos San tos – Te sou re i ro
• Pa u lo Sér gio Fer raz Man gue i ra – 2º Te sou re i ro

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Fran cis tô nio Pin to.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 85, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio de Abel Fi gue i re do – PA aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, Re la tor  – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra
Men des – Pe dro Ubira ja ra – Luiz Pon tes – Lú cio
Alcân ta ra – Car los Pa tro cí nio – Osmar Dias – Emi -
lia Fer nan des – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son
Ca ma ta – Arlin do Por to –  Jo nas Pi nhe i ro – Gil vam 
Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 805, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 88, de
2001 (nº  651/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são 
de San ta Rita do Sa pu caí a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de San ta Rita do Sa pu caí, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

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 88, de 2001 (nº 651, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu -
são de San ta Rita do Sa pu caí a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Rita do
Sa pu caí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 368, de
2000, 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 39, de
17 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ra di o di fu são de San ta Rita do Sa pu caí:

• Pre si den te – José Se tem bri no de Melo
•  Vice-Presidente – José Cândido de Andrade

• 1º Se cre tá rio – Renê Vi le la de Melo
• 2ª Se cre tá ria – Rita de Cás sia Car va lho Fur ta do
• 1º Te sou re i ro – Ro ber to Ma u ro Fer raz
• 2º Te sou re i ro – Ro ber to Ma cha do M. de Bar ros

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ges si val do Isa ías.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 88, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra -

di o di fu são de San ta Rita do Sa pu caí aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001.  – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe dro
Piva – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio Car los Ju ni or –
Lú cio Alcân ta ra –  Gil vam Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro 
– Ro meu Tuma – Ca sil do Mal da ner – Ro ber to Fre i -
re – Car los Pa tro cí nio – Osmar Dias – Emí lia Fer -
nan des – Ju vên cio da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA SIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na cu i nal.
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 806, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 109, de
2001 (nº 593/2000, 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 de Ser vi ços de Ra di o -
di fu são Edu ca ti va Sha lom para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na ci da de
de Ron do nó po lis, Esta do de Mato Gros so.

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 109, de 2001 (nº 593, de
2000, 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 de Ser vi ços de
Ra di o di fu são Edu ca ti va Sha lom para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra na ci da de de Ron do nó po -
lis, Esta do de Mato Gros so.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.591,
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 160,
de 22 de se tem bro de 1999, que ou tor ga 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 co 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 di re ção da Fun da ção de Ser vi ços 
de Ra di o di fu são Edu ca ti va Sha lom;

• Pre si den te – Se bas tião Ma cha do de Re zen de
• Vi ce-Presidente – Ildo Ro dri gues Te i xe i ra
• Pri me i ro Se cre tá rio – José Ge né sio da Sil va
• Se gun do Se cre tá rio – Be ne di to N. de Oli ve i ra
• Pri me i ro Te sou re i ro – Aba dio Ma cha do de Re zen de
•  Se gun do Te sou re i ro – José Car los Ma cha do

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Wag ner Sa lus ti a no.

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

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.

III – Voto

Tendo em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 109, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Fun da ção de Ser vi ços de Ra di o di fu são
Edu ca ti va Sha lom aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à per mis 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, 14 de agos to de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te  –  Jo nas Pi nhe i ro, 
Re la tor – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des 
– Pe dro Piva – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio Car los
Jú ni or – Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges – Luiz
Pon tes – Ro ber to Fre i re – Car los Pa tro cí nio –
Ro meu Tuma – Osmar Dias – Emí lia Fer nan des – 
Ju vên cio da Fon se ca .

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA RE PÚ BLI CA
FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na cu i nal.
....................................................................................



XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 807, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 134, de
2001 (nº 618, de 2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pa dre Ma xi mi no 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ita ti ba, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

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 134, de 2001 (nº  618, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pa dre Ma xi -
mi no a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita ti ba, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 513, de
2000, 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 89, de

21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Pa dre Ma xi mi no:
• Pre si den te – José Orlan do Lima
• Vice–Pre si den te – Anto nio Carls Ca na le
• Se cre tá rio – Antô nio de Lis boa de Sou za
• Te sou re i ro – Ma ria Ange la Be rar di Amá
• Di re tor de Pa tri mô nio – Antô nio Edu ar do Ses ti Jú ni or
• Di re tor de Pro gra ma ção – Cris ti a no Alves
• Di re tor So ci al Cul tu ral – Isva mia So a res de Ma ce -
do Tor so

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Agnal do Mu niz.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS o nº 134, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pa dre
Ma xi mi no aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Ro meu Tuma, Re la tor  – 
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe dro
Piva – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio Car los Jú ni or –
Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges –  Jo nas Pi nhe i -
ro – Car los Pa tro cí nio – Arlin do Por to – Ro ber to
Fre i re –  Ca sil do Mal da ner – Hugo Na po leão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 808, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 143, de
2001 (nº  696/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Eco ló gi ca do
Rio Cam bo riú – ACERC a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Bal neá rio Cam bo riú, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

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 143, de 2001 (nº 696, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Go i nu ni tá ria Eco ló gi ca do
Rio Cam bo riú – ACERC a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bal neá rio Cam bo riú,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 814, de
2000, 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 94, de
22 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Eco ló gi ca do Rio Cam bo riú – ACERC:
• Pre si den te – Ra i mun do Gon çal ves Mal ta
• Vi ce-Presidente – Ro ber to Ávi la
• 1º Se cre tá rio – Mar cos Ri car do We iss he i mer
• 2º Se cre tá rio – Luiz Alber to Ca val can ti
• Te sou re i ro – João Olin di no Ko e der mann

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Ja ne ne.

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 – Ana li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 143, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Eco ló gi -
ca do Rio Cam bo riú – ACERC aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za -
ção, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re la -
tor – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe -
dro Piva – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio Car los Jú ni or 
– Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges – Luiz Pon tes – 
Jo nas Pi nhe i ro – Car los Pa tro cí nio – Ro meu Tuma 
– Osmar Dias – Emí lia Fer nan des – Ju vên cio da
Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 809, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 148, de
2001 (nº 706/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Me tro po li ta na Cul tu ral e
Artís ti ca “Dom Alo í sio Ro que Opper man” 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ube ra ba, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

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 148, de 2001 (nº 706, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Me tro po li ta na Cul tu ral e
Artís ti ca “Dom Alo í sio Ro que Opper man” a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ube ra ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 832, de
2000, 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 143,
de 25 de abril de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Me tro po li -
ta na Cul tu ral e Artís ti ca “Dom Alo í sio Ro que Opper -
man”. 
• Pre si den te – Pe. José Lou ren ço da Sil va
• Vi ce-Presidente – Ja les Mar tins da Sil va
• 1º Se cre tá rio – Luiz Alber to de Oli ve i ra Fi lho
• 2º Se cre tá rio – Fer nan do V. Ro dri gues da Cu nha
• 1º Te sou re i ro – Pe. Pa u lo Apa re ci do Por ta
• 2º Te sou re i ro – José Re na to Go mes
• 1º Asses sor Ju rí di co – Di a man ti no Sil va Fi lho
• 2º Asses sor Ju rí di co – Fre de ri co D. Bon fim e Sil va

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mar cus Vi cen te.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 148, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Me tro po li ta na Cul tu -
ral e Artís ti ca “Dom Alo í sio Ro que Opper man” aten -
deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à au to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor  – 

Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe dro
Piva – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio Car los Ju ni or –
Lú cio Alcan ta ra – Gil vam Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro 
– Ro meu Tuma – Ca sil do Mal da ner – Ro ber to Fre i -
re – Car los Pa tro cí nio – Osmar Dias – Emi lia Fer -
nan des – Ju vên cio da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal 

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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 fo 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.
.................................... ................................................



PARECER Nº 810, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 151, de
2001 (nº 722, de 2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que ”apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio
Rá dio Pé ro la FM – AMCRP/FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Con chas, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva

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 151, de 2001 (nº 722, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio
Rá dio Pé ro la FM – AMCRP/FM a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Con chas,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 983, de
2000, 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 209,
de 31 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 apre 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 di re ção da Asso ci a ção Mo vi men -
to Co mu ni tá rio Rá dio Pé ro la FM – AMCRP/FM:

• Di re tor Pre si den te – João Ra fa el Di mas Ma i mo ne
• Di re tor Vi ce-Presidente – He ral do Cop pi
• Di re tor 1º Se cre tá rio – Va lé ria Bu fa ni
• Di re tor 2º Se cre tá rio – José Fran cis co Cris pi
• Di re tor 1º Te sou re i ro – Vir gí lio Mar tins de S. Fi lho
• Di re tor 2º Te sou re i ro – Luiz Anto nio Jor ge
• Di re tor Pre si den te do Con se lho Co mu ni tá rio –
João Jor ge Mir.

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Fran cis tô nio Pin to.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 151, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni -
tá rio Rá dio Pé ro la FM – AMCRP/FM aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. – Pre -
si den te Ri car do San tos – Re la tor Pe dro Piva, – Nilo
Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Ro meu
Tuma – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio Car los Jú ni or –
Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro 
– Car los Pa tro cí nio – Luiz Pon tes – Ro ber to Fre i re
– Ca sil do Mal da ner – Osmar Dias – Emí lia Fer nan -
des – Ju vên cio da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal  

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal: 
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são; 
....................................................................................



CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 811, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 152, de
2001 (nº 724/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ma dre FM 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu sã co mu -
ni tá ria na ci da de de Ma dre de Deus, Esta -
do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

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 152, de 2001 (nº 724, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ma dre
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ma dre de Deus, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.066,
de 2000, 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 222,
de 31 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Rá dio Co -
mu ni tá ria Ma dre FM:

• Pre si den te – Oto gib son Cou ti nho de Je sus
• Vi ce-Presidente – José Me i re les
• Se cre tá rio Ge ral – Edé sio Mal ta C. de Sou za
• 2º Se cre tá rio – Luiz da Assun ção
• 1º Te sou re i ro – Elton Car los da Sil va
• 2º Te sou re i ro – Jean Car los de Sou za San tos
• Dire tor de Ope ra ções – Her ley de Je sus dos San tos
• Vi ce-Diretor de Ope ra ções – Val ney O. dos San tos
• Di re tor Cul tu ral – Antô nio Car los San tos da Sil va

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ges si val do Isa ías.

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 da Ma té ria

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.

III – Voto do Re la tor

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 152, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria
Ma dre FM aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Antô nio Car los, Re la tor
– Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe dro
Ubi ra ja ra – Luiz Pon tes – Car los Pa tro cí nio – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos – Ro ber to Fre i re – Lú cio
Alcân ta ra – Osmar Dias – Emí lia Fer nan des – Ju -
vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Arlin do
Por to – Jo nas Pi nhe i ro – Gil vam Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal   

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:  
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;   
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al   

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 812, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 153, de
2001 (nº  769/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni da de
São José a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ju a ze i ri -
nho, Esta do da Pa ra í ba.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

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 153, de 2001 (nº 769, de 2000, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni da de São
José a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ju a ze i ri nho, Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 832, de
2000, 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 155,
de 25 de abril de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co -
mu ni da de São José:

• Pre si den te – Antô nio Ba tis ta de Lima Neto
• Vi ce-Presidente – Már cia Ro sân ge la Ro dri gues
dos San tos
• 1º Se cre tá rio – Cás sia Va lé ria da Sil va
• 2º Se cre tá rio – Ge ni val do Gon çal ves Di niz
• 1º Te sou re i ro – Fran cis ca Sil va Tra ja no
• 2º Te sou re i ro – Te re si nha Ara ú jo de Sou za 
• Pre sid. do Con se lho Fis cal – Fran cis co Xa vi er da
Sil va

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Pri an te.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 153, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co -
mu ni da de São José aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Car los Pa tro cí nio, Re -
la tor – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des –
Ro meu Tuma – Pe dro Ubi ra ja ra – Pe dro Piva – Lú -
cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro –
Ca sil do Mal da ner – Hugo Na po leão – Ro ber to Fre -
i re – Osmar Dias – Emi lia Fer nan des – Ju vên cio
da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

........................................................................;

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
............................. .......................................................

PARECER Nº 813, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 155, de
2001 (nº 713/2000, 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 Cul tu ral Pás sa ro
Gran de, 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 Uru a çu, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 933, de
2000, o 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 Fe -
de ral ato, cons tan te da Po da ria nº 198, de 31 de maio
de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral
Pás sa ro Gran de 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 Uru a çu, Esta -
do de Go iás.

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 re fe ri do 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 Bis po Wan der val, e apro va -
ção da que le ór gão co le gi a do. 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.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral
Pás sa ro Gran de:

Di re tor Pre si den te – Re ja ne Vi la ri nho P. F. de Car va lho
Di re tor Te sou re i ro – Cris ti a ne Di vi na de Sou za
 Di re tor Admi nis tra ti vo – Mar cos de Sou sa San tos

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 se 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, de 1992, 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”.

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 nº 713, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Re la tor  – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i -
ra Men des – Pe dro Ubi ra ja ra – Luiz Pon tes – Lú -
cio Alcân ta ra – Car los Pa tro cí nio – Osmar Dias – 
Emí lia Fer nan des – Ju vên cio da Fon se ca – Arlin -
do Por to – Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges – Jo -
nas Pi nhe i ro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

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 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-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 digO 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.

§ 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 pu 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.
....................................................................................

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.

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

PARECER Nº 814, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 157, de
2001 (nº 545/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia
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
Nova Lima, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

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 157, de 2001 (nº 545, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia
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 Nova Lima, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.936,
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 do De cre to de 9 de
de zem bro de 1999, 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 Ita ti a ia Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta    Co tas de Par ti ci pa ção
• Ema nu el So a res Car ne i ro    1.510.927
• Esther Car ne i ro Na ves   1.236.213
To tal de Co tas  2.747.140

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Mo re i ra. 

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 157, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que aen ti da de Rá dio Ita ti a ia 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor  – 
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe dro
Piva – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio Car los Ju ni or –
Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro 
– Ro meu Tuma – Ca sil do Mal da ner – Ro ber to Fre i -
re – Car los Pa tro cí nio – Osmar Dias – Emi lia Fer -
nan des – Ju vên cio da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 815, DE 2001 

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 164, de
2001 (nº 695/2000, 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 Cul tu ral Edu ca ci o nal
de Rá dio 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 Ce a rá-Mirim, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

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 164, de 2001 (nº 695, 2000, 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 Cul tu ral Edu ca ci o nal de Rá dio
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na ci da de
de Ce a rá-Mirim, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 756, de
2000, 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 28, de
10 de fe ve re i ro de 2000, que ou tor ga 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 apre 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 di re ção da Fun da ção Cul tu ral
Edu ca ci o nal de Rá dio:
• Di re tor Pre si den te – Enil ton Ba tis ta da Trin da de
• Di re to ra Vi ce-Presidente – Re na ta da Câ ma ra
Melo Trin da de
• Di re tor Fi nan ce i ro – Ge ral do José da Câ ma ra Fer -
re i ra de Melo Fi lho.

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Nel son Pro en ça.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 164, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal
de Rá dio aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à per mis 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, 14 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te  –  Luiz Pon tes, Re la tor –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe dro
Ubi ra ja ra– Car los Pa tro cí nio – Antô nio Car los Ju -
ni or – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ro ber to Fre i re
– Gil vam Bor ges – Lú cio Alcân ta ra – Jo nas Pi nhe -
i ro – Osmar Dias– Emi lia Fer nan des – Ju vên cio da 
Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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
pa ra as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 816, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 166, de
2001 (nº 705/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que “apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba -
ra, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Ca cho e i ro 
do Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to San to.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos



I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 827, de
2000, o 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 Fe -
de ral, ato, cons tan te do De cre to 2 de ju nho de 2000,
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Cul tu ral San ta
Bár ba ra 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 de sons e ima -
gens na ci da de de Ca cho e i ro do Ita pe mi rim, Esta do
do Espí ri to San to. 

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 re fe ri do 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 Ati la Lira, e apro va ção da -
que le ór gão co le gi a do. 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.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral
San ta Bár ba ra:
• Di re tor Pre si den te – San dra Mara Andra de Ca ro ne
• Di re tor Vi ce-Presidente – Ida lé cio Ca ro ne Net to
• Di re tor Se cre tá rio – Jacy Fer nan des
• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Gra ci o sa da
Pe nha Alves Gu i di

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 se 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, de 1992, 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”.

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 nº 705, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2001. –  Mo -
re i ra Men des, Vi ce-presidente no Exer cí cio da Pre si -
dên cia, – Ri car do San tos, Re la tor – Ca sil do Mal da -
ner – Pe dro Piva – Pe dro Ubi ra ja ra – Lú cio Alcân -
ta ra – Gil vam Bor ges – Ger son Ca ma ta – Jo nas Pi -
nhe i ro – Car los Pa tro cí nio – Ro meu Tuma – Hugo
Na po leão – Arlin do Por to – Ma ri na Sil va (abs ten -
ção) – Osmar Dias – Emí lia Fer nan des – Ju vên cio
da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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



CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

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 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.

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram  os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên ci -
as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe -
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re -
u na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me -

nos, dois  anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re -
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele -
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me -
ro de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po 
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po 
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

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.

§ 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 pu 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.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108
 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si tiVOS 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.

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



PARECER Nº 817, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 167, de
2001 (nº 719/2000, 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 Si to nio do Vale, 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
Nova Rus sas, Esta do do Ce a rá.

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

I –  Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 974, de
2000, o 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 Fe -
de ral, ato,  cons tan te da Por ta ria nº 199, de 31 de
maio de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Si -
to nio do Vale 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 Nova Rus sas,
Esta do do Ce a rá.

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 re fe ri do 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 Her mes Par ci a nel lo, e apro -
va ção da que le ór gão co le gi a do. 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.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Si to nio do
Vale:
• Pre si den te – Luiz Agui ar Vale
• Vi ce-Presidente – Pe dro Pa u lo Ta va res Vale
• Di re tor Te sou re i ro – Lu ci le i de Ta va res Vale Alen car

• Di re tor de Ra di o di fu são – Hen ri que C. Ta va res Vale
• Di re tor de Pa tri mô nio – Inês Ta va res Vale e Melo

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com are 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 se 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, de 1992, 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 çao 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“.

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 nº 719, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la -
tor  – Nilo Te i xe i ra – Mo re i ra Men des – Pe dro Ubi ra -
ja ra – Luiz Pon tes – Gil vam Bor ges – Car los Pa tro -
cí nio – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Osmar Dias –
Emí lia Fer nan des– Ju vên cio da Fon se ca – Ger son 
Ca ma ta – Arlin do Por to –  Jo nas Pi nhe i ro. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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



Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal: 
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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
oser 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 re no va ção da con ces são ou pe mi is -
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.
....................................................................................

LEI Nº 4.117,  DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro do Te le -
co mu ni ca ções

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

DECRETO Nº 52.195
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

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên ci -
as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe -

cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re -
ú na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal onde
será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me nos, dois
anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re pre sen ta ti -
vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.

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

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.

§ 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 pu 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.
....................................................................................

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.

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



PARECER Nº 818, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 176, de
2001 (nº 720/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria José
Ger vá sio de Ara ú jo a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Urba no San tos, Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

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 176, de 2001 (nº  720, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria José
Ger vá sio de Ara ú jo a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Urba no San tos, Esta do
do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 983, de
2000, 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 191,
de 17 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Fun da ção Cul tu ral e
Co mu ni tá ria José Ger vá sio de Ara ú jo:

• Pre si den te – Emé sio Dá rio de Ara ú jo
• Di re tor Adm. e Fi nan ce i ro  – Expe di to de M. Car va lho
• Di re tor de Pro mo ção e 
Di fu são Cul tu ral  –  Ali ce Ma ria S. A. Me i ra

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel 
de seu re la tor, De pu ta do José Car los Mar ti nez.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 176, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria 
José Ger vá sio de Ara ú jo aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção,
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, 14 de agos to de 2001. – Pre -
si den te,  Ri car do San tos – Re la tor, Gil vam Bor ges – 
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe dro
Ubi ra ja ra  – Lú cio Alcân ta ra – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Car los Pa tro cí nio – Luiz Pon tes – Ro -
ber to Fre i re – Osmar  Dias – Emí lia Fer nan des –
Ju vên cio da Fon se ca  – Ger son Ca ma ta – Arlin do
Por to – Jo nas Pi nhe i ro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

.....................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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



CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 819, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo no 180, de
2001 (nº 664/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ara cruz –
AMA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Bar re i ras, Esta -
do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

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 180, de 2001 (nº 664, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ara cruz 
– AMA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Bar re i ras, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 983, de
2000, 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 193,
de 17 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção dos Mo ra -
do res do Ara cruz – AMA:
• Pre si den te – Ala i dio Cas ti lho de Mou ra
• Vi ce–Pre si den te  – Iná cio Spen gler
• 1º Se cre tá rio – Mar ci léia Men des Rosa de Oli ve i ra
• 2º Se cre tá rio – Sir le i de Ma ria da Con ce i ção
• 1º Te sou re i ro – Ale xan dre Pe re i ra Lima
• 2º Te sou re i ro – Eze qui el Ro dri gues de Sou za

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Íris Si mões.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS o nº 180, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção dos Mo ra do res do
Ara cruz – AMA aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos 
e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Antô nio Car los Ju ni or,
Re la tor – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – 
Pe dro Ubi ra ja ra – Luiz Pon tes – Car los Pa tro cí nio
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ro ber to Fre i re – Lú -
cio Alcân ta ra – Osmar Dias – Emí lia Fer nan des –
Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Arlin do
Por to – Jo nas Pi nhe i ro– Gil vam Bor ges.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA SIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 820, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 184, de
2001 (nº 711/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são 
Ami gos do “Rio San ta Rosa” a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ara i o ses, Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

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 184, de 2001 (nº 711, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu -
são Ami gos do “Rio San ta Rosa” a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara i o ses,
Esta do do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 832, de
2000, 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 166,
de 12 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ra di o di fu são Ami gos do “Rio San ta Rosa:”
• Pre si den te – Fe li pe Vaz Pi res
• Vi ce-Presidente – Orlan do Fer re i ra da Cos ta
• Se cre tá rio – Cla u der de Je sus M. F. de Men don ça

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Men don ça Be -
zer ra.

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

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.



III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 184, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra -
di o di fu são Ami gos do “Rio San ta Rosa” aten deu a to -
dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Luiz Pon tes, Re la tor  –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Jo nas
Pi nhe i ro – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio Car los Jú ni -
or – Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Ro ber to Fre i re – Car los Pa tro -
cí nio – Osmar Dias – Emí lia Fer nan des – Ju vên cio
da Fon se ca

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 821, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 187, de
2001 (nº  766/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra Ri ba ma ren se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de São José de Ri ba mar, Esta do
do Ma ra nhão.

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

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 187, de 2001 (nº 766, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni -
ca ção e Cul tu ra Ri ba ma ren se a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São José de
Ri ba mar, Esta do do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 832, de
2000, 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 144,
de 25 de abril de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 leva ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Ri ba ma ren se:

• Pre si den te – Rita de Cás sia da Cos ta Le i te
• Vi ce-Presidente – José de Je sus Fre i tas Ve lo so
• 1º Se cre tá rio – Wêr ley da Cos ta Le i te
• 2º Se cre tá rio – Ju ci er San tos Con ce i ção



• 1º Te sou re i ro – Isa bel Jo a na San tos de Fre i tas
• 2º Te sou re i ro – Darcy San tos Men don ça
• 1º Di re tor de Pa tri mô nio – Do racy S. Con ce i ção
• Di re tor de Pa tri mô nio – So is ma el Gal vão Ra mos
• Asses sor Ju rí di co – José Fe lix Dias Neto

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ro meu Qu e i roz.

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 jú ri 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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 187, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção e Cul tu ra Ri ba ma ren se aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Lú cio Alcân ta ra, Re la -
tor – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe -
dro Ubi ra ja ra – Luiz Pon tes – Gil vam Bor ges – Car -
los Pa tro cí nio – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Osmar Dias – Emí lia Fer nan des – Ju vên cio da
Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Arlin do Por to – Jo nas 
Pi nhe i ro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das  Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 822, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 193, de
2001 (nº 793/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a çào Cul tu ral, Re cre a ti va e Des por ti va,
“ACRED – Eli as Fa us to” a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Eli as Fa us to, 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 193, de 2001 (nº  793, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral, Re cre a ti va e
Des por ti va, “ACRED Eli as Fa us to” a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Eli as Fa us -
to, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 983, de
2000, 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 208,
de 31 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral,
Re cre a ti va e Des por ti va, “ACRED – Eli as Fa us to”:
• Pre si den te – Ada u ri Be zer ra
• Vi ce-Presidente – Jo a quim Antô nio de C. Bi cu do
• 1º Se cre tá rio – Gi sel da Alves
• 2º Se cre tá rio – Ama u ri Le i te do Can to
• 1º Te sou re i ro – Ata li ba Moz Jú ni or
• 2º Te sou re i ro – Eli a ne Be zer ra

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Her mes Par ci a nel lo.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 193, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das fon na li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral, Re cre a ti va
e Des por ti va, “ACRED – Eli as Fa us to” aten deu a to -
dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor
– Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pe dro
Piva – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio Car los Ju ni or –
Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges – Luiz Pon tes –
Ro ber to Fre i re – Car los Pa tro cí nio – Ro meu Tuma
– Osmar Dias – Emí lia Fer nan des – Ju vên cio da
Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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 od 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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 823, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 196, de
2001 (nº 805/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ja ta i zi nho a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ja ta i zi nho, Esta do do
Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias

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 196, de 2001 (nº  805, de 
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni -
ca ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ja ta i zi nho a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ja ta i zi nho, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.173,
de 2000, 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
251, de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria de Co mu ni ca ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ja ta i zi nho:

• Pre si den te — Ode mir Mar ques
• Vi ce-Presidente — Almir Das che vi
• lº Se cre tá rio – Jú lio Cé sar Vi e i ra Bran co
• 2ª Se cre tá ria — Edna dos San tos Tini
• lº Te sou re i ro — Sil va no Ro dri gues do Pra do
• 2º Te sou re i ro — Mil ton Fir mi no de Oli ve i ro
• lº Di re tor de Pa tri mô nio — Re i nal do Mar ti e lo
• 2º Di re tor de Pa tri mô nio — Jota Lo pes de Me ne zes

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Pe dro Ca ne do.

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 – Ana li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 196, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ja ta i zi nho aten deu
a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à au to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. – Pre -
si den te, Ri car do San tos – Re la tor, Álva ro Dias –
Mo re i ra Men des – Ro meu Tuma – Pe dro Ubi ra ja ra
– Pe dro Piva – Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges –
Jo nas Pi nhe i ro – Ca sil do Mal da ner – Car los Pa tro -
cí nio – Hugo Na po leão – Arlin do Por to – Osmar
Dias – Emí lia Fer nan des – Ju vên cio da Fon se ca.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 des 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 re no va ção 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.
................................... .................................................

PARECER Nº 824, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 197, de
2001 (nº 817/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá -
ria Edu ca ti va Cul tu ral Cons tan ti na a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Cons tan ti na, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na do ra Emi lia Fer nan des

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 197, de 2001 (nº 817, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni -
tá ria Edu ca ti va Cul tu ral Cons tan ti na a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cons tan -
ti na, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.249,
de 2000, 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 291,
de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 di re ção da Asso ci a ção de Co mu -
ni ca ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va Cul tu ral Cons tan ti na:
• Pre si den te – Eder val Osmar La u er
• Se cre tá ria – Clé lia Ju li a na Ru ge ri
• Te sou re i ro – Fer nan do Neri Cas tel li
• Pre si den te do Con se lho Co mu ni tá rio – Nel ci Fran -
cis co Rosa.

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Bis po Wan der val.

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

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.



III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 197, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co -
mu ni tá ria Edu ca ti va Cul tu ral Cons tan ti na aten deu a
to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se
à au to ri za ção, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Emi lia Fer nan des, Re -
la to ra  – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des –
Pe dro Piva – Pe dro Ubi ra ja ra – Gil vam Bor ges –
Ger son Ca ma ta – Jo nas Pi nhe i ro – Car los Pa tro cí -
nio – Ju vên cio da Fon se ca – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Arlin do Por to – Ma gui to Vi le la – Álva ro
Dias – Ge ral do Can di do – Osmar Dias – José Fo -
ga ça.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA 
RE PÉ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 825, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 198, de
2001 (nº 821/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do
Con tes ta do – FM a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ira ni, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor:  Se na dor Ca sil do Mal da ner

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 198, de 2001 (nº 821,
de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que au to ri za a So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A
Voz do Con tes ta do – FM a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ira ni, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.249,
de 2000, 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
301, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 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 me -
u 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 di re ção da So ci e da de Rá dio
Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do – FM:



• Pre si den te – Davi Luiz Fin ger
• Vi ce-Presidente – Antô nio Mi lan
• Se cre tá rio – Ja mir Anto nio Gri sa
• Te sou re i ro – Mar ga ri da Ga zo ni Ze na ro

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Pri an te.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 198, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A
Voz do Con tes ta do – FM aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção,
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, 14 de agos to de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner,
Re la tor  – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men -
des – Pe dro Piva – Pe dro Ubi ra ja ra – Antô nio
Car los Jú ni or – Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges 
– Luiz Pon tes – Jo nas Pi nhe i ro – Car los Pa tro cí -
nio – Ro meu Tuma – Osmar Dias – Emí lia Fer -
nan des – Ju vên cio da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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 § 49, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 826, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 10, de
2001 (nº 526/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à VL Ra di o di fu são S/C Ltda., para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ita i tu ba, Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão



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 10, de 2001 (nº 526, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à VL Ra di o di fu são S/C Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ita i tu ba, Esta do do
Pará.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.661,
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 da Por ta ria nº 263,
de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga per mis 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.

O re fe ri do 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 José Ja ne ne, 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.

II – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 10, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de VL Ra di o di fu são S/C

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 ou tor ga da per mis 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Hugo Na po leão, Re la -
tor – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Ro -
meu Tuma – Pe dro Ubi ra ja ra – Lú cio Alcân ta ra –
Gil vam Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro – Car los Pa tro cí -
nio – Pe dro Piva – Ca sil do Mal da ner – Ro ber to
Fre i re – Osmar Dias – Emi lia Fer nan des – Ju vên -
cio da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................... .............................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

..................... ...............................................................
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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº 827, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 114, de
2001 (nº 485/ 2000, 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 Inde pen dên cia do
Pa ra ná 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 Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

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 114, de 2001 (nº 485, de
2000, 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 Inde pen dên cia do
Pa ra ná 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 Cu ri ti ba, Esta do
do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 646, de
1997, 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 2 de
ju nho de 1997, 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 i 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 Inde pen dên cia do Pa ra ná Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta     Co tas de Par ti ci pa ção
• Má rio José Gon za ga Pe trel li           214.500
• Le o nar do Pe trel li Neto                175.500
• Rá dio FM Inde pen dên cia Ltda.          160.000
To tal De Co tas                          550.000

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Nel son Pro en ça.

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 114, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Inde pen dên cia
do Pa ra ná Lida., 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, 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, 14 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te– Álva ro Dias, Re la tor  –
Mo re i ra Men des – Ro meu Tuma – Pe dro Ubi ra ja ra
– Pe dro Piva – Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges –
Jo nas Pi nhe i ro – Ca sil do Mal da ner – Car los Pa tro -
cí nio – Hugo Na po leão – Arlin do Por to – Osmar
Dias – Emi lia Fer nan des – Ju vên cio da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Se ção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so 

Nacio nal:
....................................................................................



XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
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 princ Ípio 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 re no va ção 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.
....................................................................................

PARECER Nº  828, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Mensagem (SF)
nº 158, de 2001, do Pre si den te da Re pú -
bli ca (Men sa gem nº 00636, de 2001, na
ori gem), que “Sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral o nome do Se nhor José
Coelho Ferreira, para exer cer o car go de
Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na
vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do
Dou tor Aldo da Sil va Fa gun des".

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 22 de agos to de 
2001, apre ci an do o Re la tó rio apre sen ta do pelo Se na -
dor Ro me ro Jucá (em ane xo ao Pa re cer), so bre a
Men sa gem nº 158, de 2001, do Se nhor Pre si den te da 
Re pú bli ca, opi na pela da es co lha do Dou tor José
Coelho Ferreira para exer cer o car go de Mi nis tro do
Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, na vaga de cor ren te da apo -
sen ta do ria do Dou tor Aldo da Sil va Fa gun des, nos
ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea a, com bi na do com

o art. 123, pa rá gra fo úni co, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, atra vés da
Men sa gem nº 158, de 2001 (nº 00636, de 25-6-01, na
ori gem), sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral o
nome do Dou tor José Coelho Ferreira, para exer cer o
car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar – STM,
na vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro
Aldo da Sil va Fa gun des. 

O in di ca do é Ba cha rel em Di re i to pela Uni ver si -
da de de Bra sí lia – UnB (1973). Nes sa con ce i tu a da
ins ti tu i ção, em 1975, ob te ve os cré di tos re fe ren tes ao
Cur so de Mes tra do em Di re i to e Esta do. Mais tar de,
par ti ci pou de al guns cur sos na área ju rí di ca e de inú -
me ros se mi ná ri os no Bra sil e no ex te ri or.

Den tre as fun ções de sem pe nha das pelo in di ca -
do, res sal tem-se a de Agen te de Po lí cia da Se cre ta ria 
de Se gu ran ça Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral (ju nho de
1973 a se tem bro de 1975); Assis ten te Ju rí di co do De -
par ta men to Admi nis tra ti vo do Ser vi ço Pú bli co (ja ne i ro 
a no vem bro de 1976); Advo ga do do Ban co Cen tral do
Bra sil (des de no vem bro de 1976); Pro fes sor da Uni -
ver si da de Ca tó li ca de Bra sí lia (de fe ve re i ro de 1980 a
fe ve re i ro de 1985); e a de Pro cu ra dor do Ban co Cen -
tral do Bra sil, que exer ce até a pre sen te data.

Do cur ri cu lum vi tae do can di da to, cons tam in for -
ma ções que de mons tram sua am pla ex pe riên cia em
mis sões in ter na ci o na is. Pro fe riu al gu mas pa les tras
no Bra sil e uma em Por tu gal, além de ha ver pu bli ca do 
dois tra ba lhos no Bra sil.

Tra ta-se, in du bi ta vel men te, de can di da to cuja
for ma ção aca dê mi ca e atu a ção pro fis si o nal o cre den -
ci am para o ca bal de sem pe nho das ati vi da des ine -
ren tes ao car go para o qual foi in di ca do pelo Exmº Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Em face do ex pos to, sub me te mos à apre ci a ção
e jul ga men to des ta dou ta Co mis são o nome do Dou -
tor José Coelho Ferreira, cons tan te da re fe ri da men -
sa gem pre si den ci al, de acor do com o dis pos to no art.
52, III, a, com bi na do com o art. 123, pa rá gra fo úni co, I, 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para exer cer o car go de Mi -
nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar – STM, na vaga  de -
cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Aldo da Sil va
Fa gun des.

Sala da Co mis são, 22 de agos to de 2001. – Pre -
si den te Ber nar do Ca bral – Re la tor Ro me ro Jucá –
Jef fer son Pé res – João Alber to – Álva ro Dias – Iris
Re zen de  – Bel lo Par ga – Ade mir Andra de – He lo í -
sa He le na – Hugo Na po leão – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – Anto nio Car los  Ju ni or – José Edu ar do Du tra 
– Osmar Dias – José  Alen car – José Agri pi no –



Ger son Ca ma ta – Fran ce li no  Pe re i ra – Pe dro Ubi -
ra ja ra – Pe dro Si mon – Le o mar Qu in ta ni lha – Edu -
ar do Su plicy – Ro ber to Re quião.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men tos de ur gên cia que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na -
dor Mo re i ra Men des.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 457, DE 2001

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção do Se na do nº 36, de 2001, ad vin do
da apro va ção do OFS nº 32/2001, que “en ca mi nha ao 
Se na do Fe de ral ma ni fes ta ção do Ban co Cen tral do
Bra sil a cer ca da so li ci ta ção do Esta do do Ce a rá para
con tra tar ope ra ção de cré di to jun to ao Ban co do Nor -
des te do Bra sil S.A., com re cur sos de re pas se do
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, no
va lor de US$7,000,000.00 (sete mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos), eqüi va len tes a
R$13.673.300,00 (tre ze mi lhões, se is cen tos e ses -
sen ta e três mil e tre zen tos re a is), à taxa de câm bio
de 18-1-01, cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao Pro -
je to de De sen vol vi men to do Tu ris mo do Nor des te –
PRODETUR/NE”.

Sala das Co mis sões, 21 de agos to de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra – Jef fer son Pe res – José Edu ar do
Du tra – José Co e lho – Pa u lo Sou to – Bel lo Par ga –
Pa u lo Har tung – José Alen car – Ro ber to Sa tur ni -
no – José Agri pi no – Edu ar do Su plicy – Fre i tas
Neto – José Fo ga ça – Car los Be zer ra.

REQUERIMENTO Nº 458, DE 2001

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção do Se na do nº 37, de 2001, ad vin do
da apro va ção do Ofí cio S nº 34, de 2001, que “en ca -
mi nha ao Se na do Fe de ral ma ni fes ta ção do Ban co
Cen tral do Bra sil acer ca da so li ci ta ção do Esta do de
Per nam bu co para con tra tar ope ra ção de cré di to jun to
ao Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., com re cur sos
de re pas se do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID, no va lor de US$5,123,213.28 (cin co mi -
lhões, cen to e vin te e três mil, du zen tos e tre ze dó la -
res dos Esta dos Uni dos e vin te e oito cen ta vos), eqüi -
va len te a R$12.090.783,34 (doze mi lhões, no ven ta
mil, se te cen tos e oi ten ta e três re a is e trin ta e qua tro

cen ta vos), à taxa de câm bio de 31 de maio de 2001,
cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao Pro je to de De -
sen vol vi men to do Tu ris mo do Nor des te – 
PRODETUR/NE”.

Sala das Co mis sões, 21 de agos to de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra – Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do
Melo – José Alen car – Wel ling ton Ro ber to – Fre i -
tas Neto – Edu ar do Su plicy – José Fo ga ça – Bel lo
Par ga – Pa u lo Sou to – José Co e lho – José Agri pi -
no – La u ro Cam pos (ven ci do) – Jo nas Pi nhe i ro –
Car los Be zer ra – José Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os re que ri men tos li dos se rão vo ta dos após a Ordem
do Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, II, do Re gi -
men to Inter no.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra para uma bre ve co mu ni ca ção no ho rá -
rio re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª está ins cri to em pri me i ro lu gar e será aten di do de
acor do com o Re gi men to Inter no.

No exer cí cio da Pre si dên cia des ta ses são, tam -
bém me ins cre vo para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca -
ção de Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Har -
tung, como Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter -
mos do art. 14, II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para fa zer
uma pe que na co mu ni ca ção de Li de ran ça em re la -
ção à de ci são que a Co mis são de Fi nan ças da Câ -
ma ra dos De pu ta dos to mou há pou cas ho ras.

Des ta tri bu na, te nho co bra do da Câ ma ra dos
De pu ta dos a tra mi ta ção de um pro je to de mi nha au to -
ria que tra ta da cor re ção da ta be la de Impos to de
Ren da da pes soa fí si ca.

Na se ma na pas sa da, ti ve mos um con tra tem po:
foi apre sen ta do um subs ti tu ti vo que de for ma va o pro -
je to ori gi nal. Apre sen ta mos, da qui, os nos sos pro tes -
tos. Novo Re la tor foi de sig na do, o De pu ta do Mus sa



De mes, do PFL do PI. Ontem, da tri bu na, ape lei a S.
Exª para que des se ce le ri da de à tra mi ta ção do meu
pro je to. Hoje, gos ta ria de ex pres sar a mi nha ale gria
ao sa ber que a Co mis são de Fi nan ças da Câ ma ra o
apro vou. Alguns Par la men ta res do Go ver no ten ta ram
obs tru ir a sua apro va ção, mas pre va le ceu uma ma i o -
ria que re pe te um pou co o que ocor reu no Se na do:
uma ma i o ria com pos ta pe las Ban ca das da Opo si ção
e por al guns Par la men ta res do Go ver no, den tre eles o 
pró prio Re la tor.

Sr. Pre si den te, o pa re cer do Re la tor não fere o
es pí ri to do pro je to, o que me de i xou mu i to sa tis fe i to;
ao con trá rio, atu a li za-o. Isso era ne ces sá rio, por que o
pro je to foi apre sen ta do no iní cio do ano pas sa do, pre -
ten den do cu i dar do ano base de 2000. Hoje, até por
um cer to bom sen so, é im por tan te a sua atu a li za ção
para o ano de 2001 e para as de cla ra ções que de ve -
rão ser en tre gues em 2002. Além dis so, o per cen tu al
tam bém foi atu a li za do, pelo tem po que pas sou.

Evi den te men te, já vi al gu mas re a ções du ras de
re pre sen tan tes da base go ver nis ta, e que ro re pe tir o
que te nho fa la do sem pre so bre esse pro je to. É pos sí -
vel a ne go ci a ção com o Go ver no de um per cen tu al
ade qua do para a cor re ção da ta be la – e te mos tem po
para isso, pois ago ra ha ve rá a tra mi ta ção em ple ná rio
-, o que não é pos sí vel é a ma nu ten ção de uma ta be la 
como a atu al, que está con ge la da há seis anos. Isso,
vol to a di zer, não é ar re ca da ção de im pos to, mas con -
fis co, in jus ti ça fis cal con tra a clas se tra ba lha do ra.

Por isso, faço este re gis tro, Sr. Pre si den te, ale gre
e tam bém dis pos to, evi den te men te, a con ti nu ar de fen -
den do uma ne go ci a ção com o Go ver no até que o pro je -
to che gue ao ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, e es -
pe ran ço so de que a sua tra mi ta ção ter mi ne no cor ren te
ano para que o con tri bu in te bra si le i ro seja be ne fi ci a do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Pela 

or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR. Pela

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço 
a mi nha ins cri ção para uma bre ve co mu ni ca ção, de
con for mi da de com o Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª está ins cri to em ter ce i ro lu gar e será aten di do de
acor do com o Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon,
por vin te mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pela co in ci dên cia
das da tas, fa la rei so bre dois mo men tos his tó ri cos do
Bra sil con tem po râ neo.

Co me mo ra mos os qua ren ta anos da Le ga li da -
de, mo vi men to nas ci do no Rio Gran de do Sul, ten do à 
fren te o en tão Go ver na dor Le o nel Bri zo la, que ga ran -
tiu a pos se de João Gou lart na Pre si dên cia da Re pú -
bli ca. Após a re nún cia de Jâ nio Qu a dros – a qual, no
dia 25, com ple ta mais um ani ver sá rio -, os Mi nis tros
mi li ta res empos sa ram o Sr. Maz zil li na Pre si dên cia e
de ter mi na ram o im pe di men to de João Gou lart de as su -
mi-la. Esse mo vi men to, cha ma do Le ga li da de, foi um
dos epi só di os mais épi cos, mais bo ni tos e mais dig ni fi -
can tes da His tó ria bra si le i ra. Foi um des ses mo men tos
em que, na luta pela de mo cra cia, esta saiu ven ce do ra.
La men ta vel men te, nes tes úl ti mos cen to e tan tos anos,
vi ve mos tão pou cos pe río dos de de mo cra cia, en tre cor -
ta dos de tan tos pe río dos de ar bí trio e de vi o lên cia.

Co in ci den te mente, no dia 24 de agos to, co me -
mo ra mos os qua ren ta e sete anos do su i cí dio do Pre -
si den te Ge tú lio Var gas, da sua der ru ba da e do Gol pe
Mi li tar de 1954, que se re pe ti ria dez anos de po is, com 
a der ru ba da de Jan go, em 1964.

A vi tó ria de Jâ nio Qu a dros em pol gou o Bra sil.
Eu não vo tei nele. Eu era um jo vem Ve re a dor do PTB
de Ca xi as de Sul e vo tei no can di da to do meu Par ti do, 
o Ge ne ral Lott. Mas vo tei com a alma do lo ri da, por que 
me pa re cia que Jâ nio Qu a dros em pol ga va pela sua
cul tu ra, pela sua ca pa ci da de, pela sua com pe tên cia.

Vo tei no ve lho Ge ne ral. Sete me ses de po is, o
im pac to da re nún cia de Jâ nio Qu a dros. Até hoje os
his to ri a do res não con se gui ram en con trar a ver da de
his tó ri ca da sua re nún cia. Par ti cu lar men te, acho que
o seu se cre tá rio par ti cu lar co me teu um ges to de in -
com pe tên cia po lí ti ca a toda pro va. Jâ nio Qu a dros, di -
zem al guns, um pou co al co o li za do, ou não – não sei
–, en tre gou a car ta de re nún cia ao seu se cre tá rio, que 
veio ao Se na do e a en tre gou ao Pre si den te da Casa.
Aque la car ta de re nún cia do Pre si den te Jâ nio Qu a -
dros po de ria ser vir de ins tru men to para sei lá o quê,
mas o seu se cre tá rio par ti cu lar nun ca po de ria tê-la
en tre ga do ao Pre si den te do Se na do, que re u niu o
Con gres so, leu-a e con si de rou vaga a Pre si dên cia da
Re pú bli ca. Foi uma sur pre sa. O Bra sil in te i ro, bo qui a -
ber to. Como João Gou lart, que era o Vi ce-Presidente
da Re pú bli ca, es ta va em vi a gem ofi ci al à Chi na, os
três mi nis tros mi li ta res – com a ma i or cara de pau –
ar gu men ta ram que Jan go não re u nia as con di ções
para ser Pre si den te da Re pú bli ca e de ram pos se ao
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos. Pa re cia mais



um gol pe, tão tra di ci o nal, tão clás si co como o que
acon te ceu em 1954, quan do Ge tú lio foi le va do ao su i -
cí dio e en tre ga ram o Go ver no para o Sr. Café Fi lho e
de po is para o Sr. Car los Luz.

Na ver da de, na ver da de, sur giu um mo vi men to
no Rio Gran de do Sul. No iní cio, pa re cia um pro tes to,
uma re bel dia, o di re i to de es per ne ar da que les que
per de ram. Mas o Dr. Bri zo la, que re qui si tou a Rá dio
Gu a í ba para os po rões do Pa lá cio Pi ra ti ni, es ta be le -
ceu a cha ma da ca de ia da Le ga li da de. Com o tem po,
ele fez com que rá di os do Rio Gran de e de todo o Bra -
sil trans mi tis sem em ca de ia, e lan çou um mo vi men to
pela re sis tên cia fí si ca, de mo crá ti ca, con vo can do to -
das as for ças a se uni rem em tor no da de ter mi na ção
de que quem te ria que as su mir a Pre si dên cia da Re -
pú bli ca se ria o Pre si den te João Gou lart, e re je i tan do
o gol pe dos três mi nis tros mi li ta res.

Foi um mo vi men to mu i to bo ni to.
Eu, jo vem Ve re a dor em Ca xi as, par ti ci pei do

mo vi men to. Inclu si ve – como é que vou me es que cer!
– até as mi lí ci as ci vis fo ram or ga ni za das. Dis tri bu í -
ram-se ar mas aos ci da dãos. Em Ca xi as, por exem plo, 
or ga ni za mos as mi lí ci as e, du ran te três ho ras por dia,
jo vens e pes so as de ida de, ho mens e mu lhe res que
se apre sen ta vam como vo lun tá ri os fa zi am exa mes,
exer cí ci os e re ce bi am ori en ta ções por par te dos mi li -
ta res de Ca xi as do Sul. Fiéis à Le ga li da de, pre pa ra -
vam-se para o que des se e vi es se.

É im pres si o nan te como hou ve una ni mi da de no
Rio Gran de do Sul. É im pres si o nan te como to dos os
par ti dos, ve lhos e tra di ci o na is ad ver sá ri os – ad ver sá -
ri os de 54, que tra ma ram o gol pe e a mor te de Ge tú -
lio, que fi ze ram o Gol pe de 54 – se uni ram, e todo o
Rio Gran de do Sul, por in ter mé dio de to das as suas
for ças, po lí ti cas, mi li ta res, ecle siás ti cas, re li gi o sas,
uniu-se em tor no da cam pa nha da Le ga li da de. De -
ve-se esse mé ri to ao Go ver na dor Bri zo la, que teve
uma ati tu de da ma i or com pe tên cia, da ma i or co ra gem 
e da ma i or ca pa ci da de.

Hou ve mo men tos dra má ti cos nes se acon te ci -
men to, como, por exem plo, quan do não se sa bia qual
se ria o com por ta men to do Ge ne ral Ma cha do Lo pes,
Co man dan te do 3º Exér ci to, so bre quem pa i ra va a dú -
vi da se ade ri ria ou não ao mo vi men to da Le ga li da de.
Qu an do o Che fe da Casa Mi li tar da Pre si dên cia da
Re pú bli ca man dou bom bar de ar o Pa lá cio Pi ra ti ni, o
Dr. Bri zo la, sua es po sa, D. Ne u sa, e uma sé rie de au -
xi li a res se ne ga ram a sair do Pa lá cio. E ali fi ca ram,
pre pa ran do-se para o que des se e vi es se, mes mo
que o Pa lá cio fos se bom bar de a do. De re pen te, cor reu 
a no tí cia de que o Ge ne ral Ma cha do Lo pes, Co man -
dan te do 3º Exér ci to, di ri gia-se ao Pa lá cio Pi ra ti ni – e

as in for ma ções eram de que ele se di ri gia ao Pa lá cio
para de por e pren der o Go ver na dor Bri zo la. Fi ca ram
to dos pre pa ra dos. O Dr. Bri zo la pre pa rou-se para re -
sis tir. Ha via, na que le mo men to, a ex pec ta ti va de um
con fli to en tre a Bri ga da Mi li tar e a Tro pa do 3o Exér ci to. 
Mas, para sur pre sa ge ral, para ale gria de to dos, o Ge -
ne ral Ma cha do Lo pes ti nha ido era pres tar so li da ri e -
da de. Dis se que o 3o Exér ci to, por una ni mi da de, es ta -
va so li dá rio com o mo vi men to da Le ga li da de, pela
pos se de João Gou lart na Pre si dên cia da Re pú bli ca.
Foi um mo men to de gran de eu fo ria, de gran de fes ta.

A par tir daí, sen tiu-se que o mo vi men to es ta va a 
cres cer e cri a va-se a ex pec ta ti va da che ga da de Jan -
go para ver o que acon te ce ria. Jan go, como dis se, es -
ta va na Chi na e ini ci ou um lon go per cur so de vol ta,
sem ain da sa ber o que es ta va acon te cen do no País.
Na vol ta ao Bra sil, pas sou por Mon te vi déu, onde des -
ceu e re ce beu os Par la men ta res do Con gres so Na ci -
o nal que fo ram com ele di a lo gar.

O Con gres so Na ci o nal, sen tin do a vi tó ria do mo vi -
men to da Le ga li da de, sen tin do que era ab so lu ta men te
in viá vel im pe dir a pos se de João Gou lart, pois po de ria
ha ver um mo vi men to de con fron to, com con se qüên ci as
im pre vi sí ve is, hou ve por bem fa zer um en ten di men to.
Assim, sem mais nem me nos, em uma ma dru ga da, foi
im plan ta do o Par la men ta ris mo no Bra sil.

Eu sem pre fui par la men ta ris ta. Des de cri an ça, no
Rio Gran de do Sul, te mos a idéia da im por tân cia, do
sig ni fi ca do do par la men ta ris mo. Mas que tris te hora es -
co lhe ram para im plan tar o par la men ta ris mo! Exa ta -
men te como uma for ma de tam pão para uma cri se.

Tan cre do Ne ves foi in di ca do pelo Con gres so
Na ci o nal para se di ri gir a Mon te vi déu e con se guir de
João Gou lart que ele ade ris se e ace i tas se a tese do
par la men ta ris mo. Tan cre do foi a Mon te vi déu e fa lou
com o Dr. João Gou lart, que en tão foi a Por to Ale gre.
Nun ca vi tan ta gen te à fren te do Pa lá cio Pi ra ti ni como
na que la no i te. O Dr. João Gou lart che gou a apa re cer
na sa ca da do Pa lá cio, ace nou para o povo, mas não
fa lou, pois ain da não ti nha to ma do ne nhu ma de ci são.
Hou ve uma cer ta de cep ção po pu lar – re co nhe ço –
na que le mo men to. Tra vou-se en tão um lon go de ba te
en tre Bri zo la e João Gou lart. Bri zo la de fen den do a
tese de que Jan go não de ve ria se su je i tar, pois lhe ti -
nham cor ta do o man da to, lhe ti nham cor ta do a au to ri -
da de, que ele ha via sido ele i to Pre si den te no sis te ma
pre si den ci a lis ta e de ve ria ser em pos sa do nes se mes -
mo sis te ma. Em meio às con ver sa ções, pa re ce que
Jan go não ace i tou. Entrou no avião que trou xe as au -
to ri da des para Bra sí lia, e aqui foi em pos sa do. Ace i tou 
o re gi me par la men ta ris ta e in di cou o Pre si den te Tan -
cre do Ne ves como seu Pri me i ro-Ministro.



Pen so que re cor dar esse mo vi men to é mu i to im -
por tan te. Re cor dar a ca pa ci da de da clas se ci vil, a co -
me çar pelo co man do de Bri zo la no Rio Gran de do
Sul, re cor dar, en fim, a ade são que teve esse mo vi -
men to é mu i to im por tan te. Mos trar, quan do se tem
uma ca u sa jus ta, uma li de ran ça com pe ten te, que um
tra ba lho pode ser fe i to é igual men te mu i to im por tan te. 
Afi nal de con tas, os mi nis tros mi li ta res já ti nham dado
o gol pe, dito que o Jan go não as su mia, e o Mou ra
Andra de já ti nha em pos sa do o Ra ni e re Maz zil li como
Pre si den te da Re pú bli ca – não como pre si den te in te -
ri no, mas como Pre si den te da Re pú bli ca. Ele ti nha
sido em pos sa do como Pre si den te. A ri gor, o fato es ta -
va con su ma do. A ri gor, não se ti nha mais o que fa zer.

No en tan to, a so ci e da de ci vil or ga ni za da, a mo -
bi li za ção dos bra si le i ros, a co me çar pelo Rio Gran de
do Sul – as fa cul da des de Di re i to, as OABs, as Igre jas
–, a so ci e da de, numa to tal e ab so lu ta una ni mi da de,
fez com que os mi li ta res ti ves sem que re cu ar, ba i xar a 
ca be ça, e o Con gres so teve que vol tar atrás, anu lar a
pos se já dada ao pre si den te da Re pú bli ca, dan do
pos se ao ver da de i ro Pre si den te, Dr. João Gou lart.

É cla ro que hou ve o par la men ta ris mo. Cre io que 
o Tan cre do Ne ves foi um Pri me i ro Mi nis tro de pri me i ra 
gran de za, mas a ver da de é que, des de o iní cio, nin -
guém que ria o par la men ta ris mo: a UDN não que ria,
por que ti nha um can di da to a pre si den te, que era o La -
cer da; o PSD não que ria, por que ti nha um can di da to a 
pre si den te, que era o Jus ce li no; nin guém que ria o
par la menta ris mo. E fo ram bo i co tan do e bo i co tan do tan -
to que, quan do che gou a hora da ele i ção para de pu ta -
do, o que fi ze ram? Apro va ram um ar ti go, no re gi me par -
la men ta ris ta, dis pon do que todo ci da dão que qui ses se
se can di da tar a de pu ta do de ve ria lar gar o car go. Mi nis -
tro, por exem plo, ti nha que de i xar o mi nis té rio para se
can di da tar a de pu ta do. Tan cre do Ne ves era pri me i -
ro-ministro, mas era de pu ta do. Ha via uma ele i ção, ele ti -
nha que se can di da tar a de pu ta do, mas, para ser can di -
da to a de pu ta do, ele teve que re nun ci ar ao mi nis té rio. E
to dos os que eram can di da tos a de pu ta do não po di am
ace i tar o novo mi nis té rio. E foi as sim que se es va zi ou o
par la men ta ris mo. E o par la men ta ris mo caiu.

Po rém, tra go aqui a lem bran ça de uma data de
fes ta: que ro re co nhe cer a com pe tên cia e a ca pa ci da de
do Dr. Le o nel Bri zo la como Go ver na dor do Rio Gran de
do Sul; da Assem bléia Le gis la ti va, pela sua una ni mi da -
de; pe las clas ses ar ma das do Rio Gran de do Sul, o 3º
Exér ci to, que deu um exem plo ex tra or di ná rio de uni da -
de e de en ten di men to. Ali, pos so di zer que, a exem plo
de 1930, o Rio Gran de do Sul es te ve uni do.

E falo tam bém pela co in ci dên cia: hoje, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, hou ve uma ses são so le ne em

ho me na gem aos 47 anos de mor te do Dr. Ge tú lio Var -
gas. Não sei por que não se fez no Se na do, mas uso a 
pa la vra para tra zer o meu res pe i to, a mi nha sa u da de
e a mi nha ad mi ra ção à fi gu ra de Ge tú lio Var gas.

Um mo men to fan tás ti co vi veu este País em 24
de agos to de 1954. Acho di fí cil en con trar, nos acon te -
ci men tos da po lí ti ca bra si le i ra, um ins tan te em que a
Na ção bra si le i ra, em ques tão de um mi nu to, mu dou
tan to do ódio para o amor e do amor para o ódio. E foi
a pri me i ra vez, nes te País, que ocor reu uma cam pa -
nha or ques tra da de toda a gran de im pren sa, co man -
da da por Car los La cer da, para des mo ra li zar o Pre si -
den te da Re pú bli ca.

A pre tex to de um aci den te ocor ri do en tre um se -
gu ran ça de Ge tú lio, que te ria ati ra do em La cer da, pi -
san do em seu pé e ma tan do um co ro nel da Ae ro náu -
ti ca, o Co ro nel Vaz, hou ve uma mo bi li za ção exi gin do
a de po si ção de Ge tú lio Var gas.

Ge tú lio lu tou, es for çou-se, mos tran do a sua ino -
cên cia, de ter mi nan do a apu ra ção de tudo que ha via
acon te ci do. A Ae ro náu ti ca re ti rou do Con gres so Na ci -
o nal a apu ra ção – ha via uma CPI para apu rar o epi só -
dio – e cri ou a Re pú bli ca do Ga leão. E lá, na Re pú bli -
ca do Ga leão, pas sa ram a ou vir, ate mo ri za das, as -
sus ta das, as pes so as im pli ca das na ques tão.

Ali, na que le mo men to, não se pre o cu pa vam em
bus car os res pon sá ve is pela mor te do Co ro nel Vaz ou 
os res pon sá ve is pelo tiro no Sr. La cer da. Ali se bus ca -
va, àque la al tu ra, a de po si ção de Ge tú lio Var gas.
Des de 1950, eles não ad mi ti am a vi tó ria, des de en tão 
não pas sa va pela gar gan ta dos mi li ta res e das eli tes
da UDN que aque le Ge tú lio Var gas, que ti nha sido de -
pos to, que ti nha sido man da do em bo ra, que ti nha ido
para o exí lio de Itu, que eles ima gi na vam que nun ca
mais vol tas se, ter mi na ria vol tan do numa vi tó ria es pe -
ta cu lar, der ro tan do to dos eles. Isso eles não po di am
ace i tar, e o mo vi men to foi fan tas ti ca men te in ten so. Foi 
um dos mo vi men tos mais ter rí ve is, com o ob je ti vo de
de mo lir a ima gem de um ho mem e des mon tar um go -
ver no, co man da do pelo Sr. La cer da e com pa nhia con -
tra Ge tú lio Var gas. Ao fi nal, quan do Ge tú lio Var gas
dis se que se li cen ci a va até que a ver da de fos se apu -
ra da e os cul pa dos en con tra dos, o seu Mi nis tro da
Gu er ra, que, na ver da de, o es ta va tra in do, ne go ci an -
do com os ini mi gos, dis se, com a ma i or fran que za e a
ma i or fri e za: ”Não, ago ra os mi li ta res não ace i tam
mais a sua li cen ça; eles que rem a sua re nún cia e, na
ver da de, o se nhor não vol ta rá mais“. Nes se mo men to, 
Tan cre do Ne ves, um jo vem Mi nis tro da Jus ti ça, com
pou co mais de 30 anos, pede a pa la vra ao Dr. Ge tú lio
e diz: ”Pre si den te, o se nhor me no me ie Mi nis tro da
Gu er ra ago ra, e de mi to toda essa gen te e ga ran to a



sua pos se“. Foi quan do Ge tú lio agra de ceu, me di tou e
deve ter che ga do à con clu são pró pria, deu a ses são
por en cer ra da – ses são do Mi nis té rio que du rou toda
a ma dru ga da – e re ti rou-se para seu quar to, onde
veio a se su i ci dar, de i xan do o bi lhe te: ”Nada mais
pos so fa zer pelo povo bra si le i ro. À sa nha dos meus
ini mi gos, de i xo o le ga do da mi nha mor te“. De i xou
uma car ta tes ta men to, que até hoje se en con tra na
es ma ga do ra ma i o ria das ci da des bra si le i ras, re pe ti da 
no bron ze, e que foi re al men te um le ga do emo ci o nan -
te de con te ú do e de atu a li za ção.

Qu an do mor reu Ge tú lio Var gas, Car los La cer da
es ta va fa zen do um mo vi men to es pe ta cu lar, que tra ria
de São Pa u lo mi lha res e mi lha res de car ros, au to mó -
ve is e ôni bus, con vo can do to dos para in va di rem o Ca -
te te e exi gi rem a que da de Ge tú lio Var gas. Qu an do o
Re pór ter Esso no ti ci ou a sua mor te, foi im pres si o nan -
te a mo di fi ca ção que hou ve no Bra sil. Em Por to Ale -
gre, foi um ter ror. Nun ca, nem an tes e nem de po is,
hou ve uma re vol ta po pu lar tão gran de, tão in ten sa e
tão pro fun da. Qu e i ma ram o Diá rio de No tí ci as, que i -
ma ram a Rá dio Far rou pi lha, um dos ins tru men tos
prin ci pa is con tra Ge tú lio Var gas. Qu e i ma ram a sede
da UDN. Fi ze ram uma de mons tra ção de má goa, sen -
ti men to, dor e re vol ta que foi algo im pres si o nan te.

No Rio de Ja ne i ro, en tão, não se con ta. Na que la
ci da de, aque le povo, que ain da es ta va sob im pac to
da que las no tí ci as fan tás ti cas de cor rup ção e ou tras a
res pe i to do Dr. Ge tú lio Var gas, pa re ce que acor dou.
Aque le povo so freu, cho rou, pres tou um tri bu to até
hoje não com pa rá vel, quan do todo o Rio de Ja ne i ro, a
po pu la ção in te i ra, do Ca te te ao Ae ro por to San tos Du -
mont, le va va, a pé, o ca i xão do Dr. Ge tú lio Var gas. Eu
era cri an ça, mas con se gui uma ca ro na em Por to Ale -
gre e fui a São Bor ja as sis tir ao en ter ro do Dr. Ge tú lio
Var gas. Pou co tem po de po is, as sis ti ria tam bém ao
en ter ro do Dr. João Gou lart.

Ouvi ali o dis cur so de Tan cre do, o dis cur so de
Jan go e, ba si ca men te, aque le que nun ca vou es que -
cer, que cons ti tui uma das pá gi nas mais fan tás ti cas
de mi nha vida: o dis cur so de Oswal do Ara nha. Pre -
ven do que tal vez fos se o can di da to do PTB, Oswal do
Ara nha fez um dis cur so des ses a que as sis ti mos uma
vez na vida e ou tra na mor te.

Mor re Ge tú lio Var gas. É in te res san te as si na lar
que, no in ven tá rio de i xa do por Ge tú lio  ele, que du ran -
te 15 anos foi di ta dor e, por 4 anos, Pre si den te da Re -
pú bli ca , fi ca ram para seus fi lhos ape nas as suas ter -
ras em São Bor ja, her da das de seu pai. Aliás, bem
me nos do que her dou do pai, por que no Mo vi men to
de 1930 e em di ver sos ou tros, ele ven deu aos seus ir -
mãos par ce las das suas ter ras. Por tan to, re pi to, o que 

ele de i xou aos fi lhos foi mu i to me nos do que ele ti nha
re ce bi do da he ran ça de seu pai. Isso fi cou pro va do.
Ne nhum bem, ne nhum apar ta men to, ne nhu ma casa,
ne nhum sí tio, nem no Rio de Ja ne i ro, nem em Por to
Ale gre, nem no Rio Gran de do Sul, nem em lu gar ne -
nhum. E a im pren sa fa la va na for tu na fan tás ti ca, no
mar de di nhe i ro que te ria sido acu mu la do pelo Dr. Ge -
tú lio Var gas ao lon go dos 20 anos em que foi Pre si -
den te da Re pú bli ca. Aliás, quem ler o diá rio de Ge tú lio 
Var gas cons ta ta rá quão im pres si o nan te é essa es co -
la de ho mens po si ti vis tas como foi ele, como foi Jú lio
de Cas ti lho, como foi Bor ges de Me de i ros. Impres si o -
nan te como es sas pes so as têm o sen ti do do de ver, da 
dig ni da de, da cor re ção, da se ri e da de, da fir me za.
Eles não saem um cen tí me tro para lado ne nhum. Bor -
ges de Me de i ros foi as sim. Jú lio de Cas ti lho foi as sim.
Dr. Ge tú lio Var gas, du ran te toda a sua vida pú bli ca, foi 
exa ta men te as sim.

Por isso, Sr. Pre si den te, quan do es ta mos às
vés pe ras dos 47 anos da mor te de Ge tú lio e quan do,
co in ci den te men te, es ta mos fes te jan do os 40 anos da
le ga li da de, pres to ho me na gem à me mó ria de Ge tú lio
e pres to ho me na gem à le ga li da de e àque les que,
como o Dr. Bri zo la, fi ze ram a le ga li da de.

Eu po de ria com ple tar, Sr. Pre si den te: em 1954,
o su i cí dio de Ge tú lio; em 1961, a le ga li da de; em 1964, a 
de po si ção de João Gou lart. Impres si o nan te como, com
tudo aqui lo que se fez, com a mo vi men ta ção de for ças
que do brou a gran de im pren sa e fez Jan go as su mir,
essa gen te não fi cou pa ra da. A UDN, mi li ta res e com pa -
nhia con ti nu a ram a agir, para fi nal men te con se guir aqui -
lo que a UDN nun ca con se guiu pelo voto: che gar ao po -
der. Der ro ta ram o Bri ga de i ro, der ro ta ram o Bri ga de i ro
no va men te, nun ca con se gui ram ele ger um Pre si den te.
Qu e ri am fa zê-lo pelo gol pe. Fi ze ram isso ma tan do Ge -
tú lio, mas não le va ram por que Lott ga ran tiu que as co i -
sas acon te ces sem. Fi ze ram isso der ru ban do Jan go,
mas aí, sim, le va ram: os mi li ta res ga nha ram.

O que so bra da tris te nos tal gia dis so tudo é que
os mi li ta res le va ram. Con tu do, as sim como cas sa ram
o Jus ce li no do lado de cá, cas sa ram Car los La cer da
do lado de lá  o La cer da que pen sou que, dado o gol -
pe, as For ças Arma das fa ri am o gol pe para a UDN e
para ele. Bem-feito! As For ças Arma das de ram o gol -
pe, mas, na hora, dis se ram: ”Por que va mos bo tar
esse cara, se po de mos fi car nós?“ E fo ram cin co ge -
ne ra is que se per pe tu a ram no po der, fa zen do com
que a ve lha UDN ter mi nas se por de sa pa re cer, sem
nun ca ter con se gui do che gar ao Go ver no.

Sr. Pre si den te, en cer ro meu pro nun ci a men to, le -
van do meu ple i to de sa u da de à me mó ria de Ge tú lio
Var gas e le van do meu ple i to de ca ri nho e ad mi ra ção à 



fi gu ra do Dr. Le o nel Bri zo la, por que te mos de re co -
nhe cer que é nele que se deve con fi gu rar todo o res -
pe i to, toda a ad mi ra ção e toda a sa u da de pelo mo vi -
men to da le ga li da de, pois foi ele seu ins pi ra dor, o
gran de lu ta dor e o gran de ven ce dor.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o no -
bre Se na dor Mo re i ra Men des, por até vin te mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, no con tex to dos pro je tos que in te gram o
Pro gra ma Avan ça Bra sil, um pro je to, em par ti cu lar,
veio re pre sen tar, para o povo de Ron dô nia, uma gran -
di o sa fer ra men ta de de sen vol vi men to, além de atra ir,
des de logo, vul to sos in ves ti men tos.

Re fi ro-me ao Ga so du to Uru cu–Por to Ve lho.
A ri que za mi ne ral da pro vín cia de Uru cu é ex tra -

or di ná ria, e urge que se lhe dê me lhor apro ve i ta men -
to. Tra ta-se da ma i or pro du to ra ter res tre de pe tró leo
do Bra sil e a qua li da de do óleo lá ex tra í do é rara no
País, de qua li da de com pa rá vel ao ára be-leve, o me -
lhor do mun do pe los pa drões do Insti tu to Ame ri ca no
de Pe tró leo. Dos cam pos de Uru cu, sai 95% da ma té -
ria-prima re fi na da pela Pe tro bras em Ma na us, ga ran -
tin do o abas te ci men to de com bus tí vel em to dos os
Esta dos da Re gião Nor te.

No en tan to, todo o gás na tu ral ex tra í do jun to
com o óleo, ade qua do para mo ver ter me lé tri cas e
pro du zir ener gia, está ain da sem des ti no e vem sen do 
re in je ta do nos po ços. São 6 mi lhões de me tros cú bi -
cos de gás por dia, su fi ci en tes para abas te cer toda a
Ama zô nia, re lan ça dos ao in te ri or da ter ra. Na co ta ção 
atu al, isso equi va le a en ter rar 1 mi lhão e 400 mil re a is
di a ri a men te. Ou seja, a Pe tro bras per de qua se 1 mil
re a is por mi nu to com o gás na tu ral de Uru cu por que
ain da não tem como trans por tá-lo até os cen tros ur -
ba nos onde será con su mi do.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, o abas te ci men to
das ter me lé tri cas de toda a re gião com óleo di e sel
con so me sub sí di os pa gos pelo Te sou ro Na ci o nal da
or dem de 460 mi lhões de re a is por ano, si tu a ção que,
con for me man da men to cons ti tu ci o nal, deve se es ten -
der até 2013, a não ser que se pos sa subs ti tu ir o di e -
sel por gás na tu ral.

A con ta des sas per das é paga por to dos os con -
tri bu in tes bra si le i ros, por duas for mas. A pri me i ra, a
do sub sí dio di re to, está em bu ti da nas con tas de luz, e
ali men ta a de no mi na da ”Con ta de Con su mo de Com -
bus tí ve is Fós se is para Sis te mas Iso la dos“ a C.C.C.,
ru bri ca do or ça men to da Ele tro brás. O ou tro dé bi to

cor res pon de às per das da Pe tro brás com o não apro -
ve i ta men to do gás de Uru cu, e aca ba re pas sa do aos
pre ços co bra dos por essa es ta tal na ven da de de ri va -
dos de pe tró leo.

Tudo so ma do, o Te sou ro Na ci o nal per de mais de
2 mi lhões e meio de re a is por dia com a não uti li za ção
do gás na tu ral da Ama zô nia. Per dem, tam bém, os con -
su mi do res do Nor te, que pa gam, em mé dia, uma ta ri fa
de ele tri ci da de, ge ra da a par tir de óleo di e sel, qua se
60% aci ma do cus to da ener gia pro du zi da com gás na -
tu ral, es ti ma da em 60 dó la res por me ga watt/hora.

Por con ta de tudo isso, a Pe tro bras ini ci ou, já em 
agos to de 1997, um ano ain da an tes de co me çar a
pro du ção em es ca la co mer ci al dos cam pos de Uru cu, 
os tra ba lhos téc ni cos pre pa ra tó ri os para a cons tru ção 
do Ga so du to Uru cu–Por to Ve lho. Na que la épo ca, fo -
ram fe i tos so bre vô os, aná li se de ima gens de sa té li tes
e fo tos aé re as, es tu dos es ses que pos si bi li ta ram a
de fi ni ção do tra je to pre li mi nar do Ga so du to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como afir -
mei ao iní cio des ta fala, a pers pec ti va de che ga da do
gás na tu ral ao meu Esta do de Ron dô nia re pre sen ta um
ho ri zon te de ver da de i ra re den ção para a eco no mia ron -
do ni en se. Ao pos si bi li tar a subs ti tu i ção do óleo di e sel
nas usi nas ter me lé tri cas, a che ga da do gás ala van ca rá
nos sa in dus tria, ge ra rá mi lha res de em pre gos e re du zi -
rá subs tan ci al men te a emis são de po lu en tes nos ares
ama zô ni cos, en tre ou tros inú me ros be ne fí ci os.

Com essa pers pec ti va da che ga da do gás na tu ral, 
a Ele tro nor te e a ini ci a ti va pri va da ini ci a ram vul to sos in -
ves ti men tos nos Esta dos de Ron dô nia e do Acre com a
fi na li da de de ga ran tir o apro ve i ta men to do gás e a trans -
mis são da ener gia por ele ge ra da. É pre ci so en fa ti zar
que es ses dois Esta dos – que his to ri ca men te sem pre ti -
ve ram pro ble mas na área de ge ra ção e, por tan to, ofer ta
de ener gia – es tão hoje pra ti ca men te li vres des sa ame -
a ça, gra ças a es ses in ves ti men tos.

Em Por to Ve lho, Ca pi tal de Ron dô nia, es tão
sen do re a li za dos, pela ini ci a ti va pri va da, in ves ti men -
tos da or dem de apro xi ma da men te 400 mi lhões de
dó la res na cons tru ção de uma ter me lé tri ca de 403
MW mo vi da a óleo di e sel, con ver sí vel para con su mir
gás na tu ral. Já foi ini ci a da, tam bém, a cons tru ção da
li nha de trans mis são li gan do Por to Ve lho a Rio Bran -
co, no Acre, com de ri va ção, a par tir de Abu nã, para a
ci da de de Gu a ja rá-Mirim, com in ves ti men tos da or -
dem de 100 mi lhões de dó la res. Por fim, a Ele tro nor te
já deu iní cio à con ti nu a ção do li nhão de Ji-Paraná
para Vi lhe na, no sul do Esta do, a fim de in ter li gar
Ron dô nia ao sis te ma na ci o nal. Com a con clu são des -
sa obra, Ron dô nia pas sa rá da con di ção de im por ta -
do ra para a de ex por ta do ra de ener gia elé tri ca.



No en tan to, Sr. Pre si den te, ape sar de já es ta rem 
em an da men to to dos es ses in ves ti men tos, o iní cio da
cons tru ção do Ga so du to Uru cu–Por to Ve lho, que é
uma das fa ses des se im por tan te pro je to de auto su fi -
ciên cia de ener gia para AC e RO, vem sen do obs ta do
por es cu sos in te res ses pri va dos ho mi zi a dos sob a fal -
sa capa de de fe sa do meio am bi en te. É que, gra ças à
te naz opo si ção do car tel dos trans por ta do res flu vi a is,
se qui o sos de man ter os lu cros que ob têm com o
trans por te de óleo di e sel para as ter me lé tri cas, a
Gas pe tro S/A, em pre sa res pon sá vel pelo pro je to do
Ga so du to, tem en fren ta do in trans po ní ve is obs tá cu los 
na ob ten ção da com pe ten te li cen ça am bi en tal.

Em aten di men to à le gis la ção am bi en tal, a Pe -
tro bras iniciou o en vio de do cu men tos ao Iba ma em fe -
ve re i ro de 2000, re a li zou re u niões e in ves tiu ele va dos
re cur sos fi nan ce i ros. Em se tem bro pas sa do, o Iba ma
emi tiu o Ter mo de Re fe rên cia, do cu men to que au to ri zou 
a re a li za ção dos Estu dos de Impac to Ambi en tal (EIA) e
res pec ti vo Re la tó rio de Impac to ao Meio Ambi en te
(RIMA). Após con tra ta ções di ver sas e re u niões com os
ór gãos am bi en ta is dos Esta dos de Ron dô nia e Ama zo -
nas, o EIA e o RIMA fo ram en tre gues ao Iba ma, no dia
23 de mar ço de 2001, há exa tos 152 dias. Des sa data
em di an te, o Iba ma, que de ve ria mar car as au diên ci as
pú bli cas para ou vir a so ci e da de, emu de ceu.

Para mi nha sur pre sa, Sr. Pre si den te, en con trei
na edi ção nE 169 da re vis ta Épo ca, à pág. 36, a ra zão
do si lên cio do Iba ma – e peço que cons te dos Ana is.
Re fi ro-me ao Ofí cio Ipa am (Insti tu to de Pro te ção
Ambi en tal do Ama zo nas) nE 288/01, no qual esse ór -
gão es ta du al faz ex plí ci ta ame a ça ao Iba ma, va za da
nos se guin tes ter mos, ip sis lit te ris: ”re cu sa mo-nos
pe remp to ri a men te a ace i tar a cons tru ção do ga so du -
to ci ta do, de i xan do cla ro que a even tu al au to ri za ção
por par te des sa au tar quia com pro me te rá do ra van te
to dos e qua is quer en ten di men tos que ve nham a en -
vol ver a par ti ci pa ção do Esta do do Ama zo nas“.

É ina cre di tá vel que, nes te iní cio do sé cu lo XXI,
na ple na vi gên cia do Esta do de mo crá ti co de di re i to,
um ente da Fe de ra ção ain da pre ten da re la ci o nar-se
com a União sob a base de ame a ças, de chan ta gens!
Como se pode con ce ber que um ór gão es ta du al
chan ta ge ie uma au tar quia fe de ral, ame a çan do com o
com pro me ti men to fu tu ro de ”to dos e qua is quer en ten -
di men tos“ que ve nham a en vol ver a par ti ci pa ção da -
que le Esta do?

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Mo re i ra Men des?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Con -
ce do um apar te ao ilus tre Se na dor Tião Vi a na, do vi -
zi nho Esta do do Acre.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Mo re i ra Men des, es tou ou vin do, com mu i ta aten ção,
o pro nun ci a men to de V. Exª, o qual jul go de ele va da
im por tân cia, não só por que diz res pe i to ao im pas se
so bre a adap ta ção e a vi a bi li za ção de um mo de lo
ener gé ti co in te li gen te, ne ces sá rio e ina diá vel para a
Ama zô nia oci den tal – que en vol ve o Acre, Ron dô nia e 
ou tras uni da des da Fe de ra ção –, mas tam bém à pró -
pria vida do povo da Ama zô nia. Sem dú vi da, V. Exª
co nhe ce o quan to tem sido di fí cil o pa ga men to das
con tas de ener gia pe las fa mí li as que vi vem em nos -
sos Esta dos. A ener gia ter mo e lé tri ca é es sen ci al men -
te cara e não aten de à de man da de cres ci men to que
ve nha be ne fi ci ar as in dús tri as. Ago ra, no Esta do do
Acre, com a aju da da Ele tro nor te e da Ele tro brás,
con se gui mos im plan tar um mo de lo ain da com base
nas ter mo e lé tri cas, que nos dá a se gu ran ça de mais
10 anos de con su mo, no rit mo de cres ci men to eco nô -
mi co-industrial pre vis to. No en tan to, se qui ser mos ou -
sar, não te re mos con di ções de acom pa nhar, por que o 
cus to é mu i to ele va do. Pen so que essa al ter na ti va do
gás de Uru cu é a mais in te li gen te, e não há ne nhu ma
ob je ção, do pon to de vis ta da in te li gên cia hu ma na, a
que ela seja as se gu ra da para os nos sos Esta dos.
Con fes so a V. Exª o meu es tar re ci men to com o fato de 
uma uni da de fe de ra da se opor ao in te res se re gi o nal e 
de uma au tar quia fe de ral, pon do em ris co a pró pria
au to ri da de da União. Espe ro, sin ce ra men te, que o
bom-senso pre va le ça, que haja uma re vi são de pro -
ce di men to, que o Iba ma, em ne nhum mo men to, abra
mão do in te res se re gi o nal ou na ci o nal, nem se cur ve
a qual quer tipo de chan ta gem, que, se gu ra men te, re -
pre sen ta um lobby que não está mu i to ex plí ci to nes -
se de ba te. Pa ra béns pelo pro nun ci a men to, e a mi nha
so li da ri e da de ab so lu ta a Ron dô nia e ao Acre.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, que cer ta men te vai en ri que -
cer o meu pro nun ci a men to mo des to e ver da de i ro.

Na ver da de, o que exis te são in te res ses não
mu i to cla ra men te ex pres sos na que le ofí cio do Ipa am.

As re la ções das Uni da des da Fe de ra ção en tre si 
e en tre es sas e a União Fe de ral de vem, ne ces sa ri a -
men te, fun dar-se no res pe i to à Cons ti tu i ção e às Leis
e no prin cí pio da co la bo ra ção mú tua. Fora dis so, o
que te re mos é a lei da sel va, a ame a ça à cláu su la pé -
trea con sa gra da no Art. 1E da Cons ti tu i ção, que de fi -
ne a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil como sen do ”for -
ma da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí pi -
os e do Dis tri to Fe de ral“.



Da mes ma for ma, é ina cre di tá vel que, nes te mo -
men to his tó ri co em que nos so país toma re mé di os
amar gos para su pe rar o pro ble ma ener gé ti co, nes te
mo men to em que nos so povo cla ma por ações pú bli -
cas im pes so a is e ho nes tas, nes te mo men to em que
in ves ti men tos já fo ram re a li za dos e es tão sen do re a li -
za dos em nos so Esta do, ma no bras pro vin ci a nas e in -
te res ses pri va dos ve nham a fa zer re fém o in te res se
de toda uma co le ti vi da de. É ina cre di tá vel que uma
obra de tan to in te res se para Ron dô nia, para o Acre e
para o Bra sil quan to o Ga so du to Uru cu–Por to Ve lho
seja re tar da da, en fren te em pe ci lhos por con ta, me ra -
men te, de in te res ses es cu sos.

Que sina a de Ron dô nia! Nes ta úl ti ma se gun -
da-feira de nun ci ei des ta mes ma tri bu na a ten ta ti va vil e
sór di da de bal se i ros no sen ti do de in vi a bi li zar a cons tru -
ção de pon te so bre o Rio Ma de i ra, no Dis tri to do Abu nã, 
tão im por tan te para as po pu la ções de RO e AC.

Ago ra é a vez da ma no bra para in vi a bi li zar o ga -
so du to.

É meu de ver, por tan to, di re ci o nar luz a esse foco 
de es cu ri dão.

A Pe tro bras – que, por meio de sua sub si diá ria
Gas pe tro, pos tu la a li cen ça para a cons tru ção do Ga -
so du to Uru cu–Por to Ve lho – já re a li zou obras como o
Ga so du to Bo lí via–Bra sil, com mais de 3.000 qui lô me -
tros de du tos atra ves san do cin co Esta dos bra si le i ros
e dois Pa í ses. Na exe cu ção des sa obra, a Pe tro brás
aten deu le gis la ções di fe ren ci a das e tra ba lhou sob
acom pa nha men to de to dos os ór gãos es ta du a is de
con tro le am bi en tal e do Iba ma, além de sub me ter-se
a um com ple xo sis te ma de au di to ri as am bi en ta is de
ter ce i ra par te, co or de na das por equi pes do Ban co
Mun di al. O em pre en di men to cru zou ecos sis te mas
com ple xos – como os das áre as inun dá ve is do pan ta -
nal ma to-grossense –, re ser vas in dí ge nas e áre as de
pro te ção am bi en tal, com re sul ta dos que aten de ram e
su pe ra ram as ex pec ta ti vas de to dos os seg men tos
en vol vi dos com a obra.

Na Ama zô nia, em sua Uni da de de Pro du ção da
Ba cia do So li mões – UN-BSOL –, por exem plo, que
atua na Pro vín cia Pe tro lí fe ra do Rio Uru cu, a Pe tro -
bras foi a pri me i ra em pre sa no mun do a con quis tar si -
mul ta ne a men te as cer ti fi ca ções in ter na ci o na is de ga -
ran tia da qua li da de ISO 9001, de ges tão am bi en tal
ISO 14001, e BS 8800, de se gu ran ça e sa ú de, para
to das as suas ati vi da des, ser vin do a UN-BSOL de re -
fe rên cia para as de ma is uni da des da com pa nhia.
Além dis so, a Pe tro bras im plan tou, tam bém na Ama -
zô nia, o Ga so du to Uru cu–Co a ri, cons tru í do no ano
de 1998, fis ca li za do e li cen ci a do pelo Ipa am. Foram
285 qui lô me tros de du tos ins ta la dos na sel va ama zô -

ni ca, com base em pro ce di men tos do cu men ta dos e
pro gra mas am bi en ta is, ten do sido a pri me i ra obra do
gê ne ro no mun do a con quis tar a cer ti fi ca ção pela
norma ISO 14.001.

Os im pac tos ge ra dos du ran te a cons tru ção do ga -
so du to Uru cu–Co a ri – que atra ves sou 150 iga ra pés,
sen do, por tan to, um em pre en di men to de es ca la se me -
lhan te ao Uru cu–Por to Ve lho –, fo ram de cur ta du ra ção,
sen do os cur sos d’água to tal men te res ta u ra dos para a
con fi gu ra ção ori gi nal, com pro te ção adi ci o nal pro por ci -
o na da pelo plan tio nos de cli ves de suas mar gens. Essa
afir ma ção pode ser fa cil men te com pro va da in loco, ao
lon go de toda a fa i xa do ga so du to cons tru í do.

Do pon to de vis ta so ci al, os be ne fí ci os de obras
des sa na tu re za são con si de rá ve is. Na cons tru ção do
duto Uru cu–Co a ri, a pre sen ça da Pe tro bras, com ab -
so lu to res pe i to aos va lo res cul tu ra is da re gião, tra du -
ziu-se em re du ção dos ín di ces de do en ças tropi ca is,
me lho ria das op ções de trans por te, me lho ria da qua li -
da de de vida e ge ra ção de em pre gos, be ne fí ci os ob ti -
dos por meio da atu a ção pró pria e de em pre sas con tra -
ta das, de in ves ti men tos em in fra-estrutura ou mes mo
por meio de con vê ni os com uni ver si da des, ins ti tu i ções
de pes qui sa e ou tras en ti da des pú bli cas ou pri va das. O
res pe i to às co mu ni da des foi ga ran ti do na for ma de ter -
mi na da no Có di go de Éti ca da Pe tro bras e au di ta do por
en ti da de de ter ce i ra par te. Pro ce di men to se me lhan te
será ado ta do na obra Uru cu–Por to Ve lho.

As re ser vas in dí ge nas fo ram uma das pre o cu -
pa ções na de fi ni ção da pro pos ta de tra ça do do Ga so -
du to Uru cu–Por to Ve lho, ten do ha vi do um la bo ri o so
tra ba lho de oti mi za ção e des vio, cuja ex ten são adi ci o -
nal cus ta rá cer ca de 40 mi lhões de re a is, bus can do
com isso pre ser var as et ni as lo ca is e os va lo res cul tu -
ra is da re gião.

Con tra riando afir ma ções de que o ga so du to ca -
u sa uma ocu pa ção an tró pi ca, de sor de na da e per ver -
sa, as ima gens de sa té li te dos úl ti mos três anos de -
mons tram que não hou ve qual quer tipo de ocu pa ção
ou des ma ta men to de cor ren te da im plan ta ção do ga -
so du to Uru cu–Co a ri. Essas ima gens en con tram-se
dis po ní ve is a qual quer tem po na Pe tro bras ou po dem
ser ad qui ri das jun to ao Insti tu to Na ci o nal de Pes qui -
sas Espa ci a is – INPE. Como pro te ção adi ci o nal, toda
a fa i xa do ga so du to foi re com pos ta, sen do ace le ra dos 
os pro ces sos de re com po si ção da co ber tu ra ve ge tal.
Na pró pria pro vín cia de Uru cu, a Pe tro bras in ves te
so mas con si de rá ve is em trans por te aé reo para to dos
os em pre ga dos, pró pri os e con tra ta dos, como for ma
de evi tar a for ma ção de qual quer nú cleo ur ba no nas
pro xi mi da des, con tri bu in do para a pre ser va ção dos
ecos sis te mas ama zô ni cos.



Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aos bra si -
le i ros e aos de ma is po vos pre o cu pa dos com a Flo res -
ta Ama zô ni ca a Pe tro bras de mons tra que to dos os
cu i da dos fo ram to ma dos e que será vi gi lan te no cum -
pri men to dos pro ce di men tos in dis pen sá ve is à exe cu -
ção des sa obra. Con tu do, não pos so ad mi tir que ar gu -
men tos de alta im por tân cia, como a ques tão am bi en -
tal, se jam des vir tu a dos para aten der a in te res ses ou -
tros, im pe din do que, em ver da de, a na tu re za seja pre -
ser va da, por meio da re du ção dos ní ve is de po lu i ção,
da ofer ta de no vos pos tos de tra ba lho aos que so bre -
vi vem da ex plo ra ção da ma de i ra, da apli ca ção em
edu ca ção, sa ú de e se gu ran ça dos re cur sos ad vin dos
do fim dos sub sí di os.

No as pec to eco nô mi co, o Bra sil eco no mi za rá, ao
ano, 60 mi lhões de re a is, o Esta do do Ama zo nas re ce -
be rá, ao ano, 20 mi lhões de re a is em ICMS e 4 mi lhões
e meio de re a is em ro yal ti es. Du ran te a cons tru ção, se -
rão ar re ca da dos ou tros 5 mi lhões de re a is em im pos tos
in di re tos. Por fim, Ron dô nia terá con di ções de atra ir no -
vos in ves ti men tos, pro du zir uma ener gia elé tri ca am bi -
en tal men te mais lim pa e tec no lo gi ca men te mais atu a li -
za da. Para a Ele tro nor te, a eco no mia com a dis po ni bi li -
za ção do gás na tu ral para uso nas usi nas ter me lé tri cas
se ria da or dem de 446 mi lhões de re a is.

Sr. Pre si den te, no úl ti mo dia 27 de ju lho, a Me di -
da Pro vi só ria nE 2.198-4 de ter mi nou em seu art. 8E, §
2º, in ci so II que li cen ci a men to am bi en tal para ga so du -
tos seja con ce di do em 4 me ses, ou seja, o pra zo para
li cen ci a men to do Ga so du to Uru cu-Porto Ve lho já foi
ul tra pas sa do em 30 dias e, caso as li cen ças não se -
jam emi ti das ain da em se tem bro pró xi mo, o in ver no
ama zô ni co im pe di rá a con ti nu i da de dos tra ba lhos, re -
tar dan do a con clu são em 12 me ses.

Por tan to, em de fe sa dos in te res ses de Ron dô -
nia e do Bra sil, e, até mes mo, em cum pri men to ao dis -
po si ti vo le gal, é im pe ri o so que o pro ces so de li cen ça
am bi en tal do Ga so du to Uru cu–Por to Ve lho te nha
con du ção cé le re e im par ci al, para que não caia na
vala do des cré di to e sir va ape nas para de fen der in te -
res ses me no res. O re tar do na con ces são des sa li cen -
ça é pre ju di ci al aos in te res ses do povo bra si le i ro, de -
ni gre a ima gem do País, re tar da o de sen vol vi men to
de Ron dô nia, ele va o cus to Bra sil, atra sa a in de pen -
dên cia ener gé ti ca do meu Esta do e pro vo ca, aí sim,
ver da de i ros pre ju í zos ao meio am bi en te.

A im por tân cia do Ga so du to Uru cu–Por to Ve lho
para a in de pen dên cia ener gé ti ca e, con se qüen te -
men te, o de sen vol vi men to eco nô mi co-social dos
Esta dos do Acre e Ron dô nia foi so be ja men te de -
mons tra da ao lon go des ta fala. As res tri ções à cons -
tru ção do Ga so du to não ser vem se não aos in te res -
ses do car tel dos trans por ta do res flu vi a is, de nun ci a -
dos pela Re vis ta Épo ca. A Nota Infor ma ti va nE 083 da
Di re to ria de Con tro le Ambi en tal do Iba ma ex pli ci ta de
ma ne i ra mu i to cla ra as in con ve niên ci as téc ni cas, eco -

nô mi cas e am bi en ta is do trans por te flu vi al do gás na -
tu ral de Uru cu até Por to Ve lho em com pa ra ção com o
trans por te por ga so du to. O trans por te flu vi al, pelo me -
nos nes se tre cho, re pre sen ta mu i to ma i o res ris cos
am bi en ta is e ab sur do en ca re ci men to.

Nós, ron do ni en ses, não opo mos ne nhu ma ob je -
ção a que o Esta do do Ama zo nas uti li ze o trans por te
flu vi al para o abas te ci men to de suas ter me lé tri cas com
o gás na tu ral de Uru cu. O que não po de mos ace i tar, po -
rém, é que pres sões es pú ri as in vi a bi li zem a che ga da do 
gás ao nos so Esta do, até por que os re cur sos mi ne ra is,
in clu si ve os do sub so lo, cons ti tu em, con for me dis pos to
no in ci so IX do Art. 20 da Cons ti tu i ção Fe de ral, bens da
União, e não dos Esta dos onde es tão lo ca li za das. Exi gi -
mos res pe i to às pe cu li a ri da des lo ca is e re gi o na is e aos
su pe ri o res in te res ses de Ron dô nia, e, para o nos so
Esta do, o ga so du to é a so lu ção ide al sob os pon -
tos-de-vista am bi en tal, téc ni co e eco nô mi co.

Sr. Pre si den te, a so lu ção para esse im pas se há
de ser, ne ces sa ri a men te, o en ten di men to en tre as
par tes en vol vi das. Por isso mes mo, foi para mim mo ti -
vo de re go zi jo to mar co nhe ci men to, em re cen te vi si ta
que fiz ao Iba ma, de que o Mi nis té rio do Meio Ambi -
en te está cri an do uma Câ ma ra Téc ni ca Fe de ral de Li -
cen ci a men to e, por meio de ins tru ção nor ma ti va, vai
de le gar po de res ao Iba ma para cri ar gru po de tra ba -
lho do qual par ti ci pa rão os Se cre tá ri os de Meio Ambi -
en te dos Esta dos de Ron dô nia e do Ama zo nas, além
de re pre sen tan tes de ou tras en ti da des, com a fi na li -
da de de se cons tru ir um ca mi nho de en ten di men to
que sir va aos in te res ses de am bos os Esta dos.

De mi nha par te, faço a pro pos ta de que o trans -
por te do gás na tu ral de Uru cu seja fe i to, no Esta do do
Ama zo nas, por meio de um sis te ma mis to, com uma
par ce la do tra je to per cor ri da em ga so du to e o res tan te,
em bar ca ças. Já no que se re fe re ao meu Esta do de
Ron dô nia, o trans por te por ga so du to é a so lu ção téc ni -
ca ide al. Tra ta-se de ter um mí ni mo de sen si bi li da de no
sen ti do de se res pe i tar as pe cu li a ri da des lo ca is e re gi o -
na is e os in te res ses de cada Uni da de da Fe de ra ção.

Ma ni fes tan do, por tan to, mi nha con fi an ça em que 
o en ten di men to há de pre va le cer, de i xo aqui este ape -
lo para que não seja mais re tar da do o iní cio da cons -
tru ção do Ga so du to Uru cu–Por to Ve lho, e o meu re pú -
dio aos es cu sos in te res ses pri va dos dos trans por ta do -
res que pre ten dem se so bre por ao in te res se pú bli co.

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

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOREIRA MENDES EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO:







Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 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. Tião Vi a na.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Tião Vi a na, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo -
za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
V. Exª será aten di do no re que ri men to que fez, na
for ma do Re gi men to Inter no.

Pror ro go a Hora do Expe di en te, por 15 mi nu tos,
para con ce der a pa la vra aos ora do res ins cri tos para
co mu ni ca ções ina diá ve is. Em se gui da, da re mos iní -
cio à Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, por cin co mi nu tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
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, gos -
ta ria de apro ve i tar esse tem po para tra tar de dois as -
sun tos dis tin tos, mas de gran de im por tân cia para a
Re gião Nor des te e para meu Esta do e mi nha ci da de.

O pri me i ro de les é so bre a ins ta la ção do Hos pi -
tal Sa rah Ku bits chek no Ce a rá. Des de quan do fui De -
pu ta do Fe de ral, vi nha lu tan do para con se guir ins ta lar
uma uni da de da Asso ci a ção das Pi o ne i ras So ci a is –
en tão Fun da ção das Pi o ne i ras So ci a is – no Ce a rá,
con si de ran do a gran de ca rên cia de tra ta men to es pe -
ci a li za do no meu Esta do e na re gião e a ex ce lên cia do 
ser vi ço que essa ins ti tu i ção pres ta.

Fi nal men te, em 1991, quan do fui Vi -
ce-Governador e Se cre tá rio de Sa ú de do Go ver na dor 
Ciro Go mes, con se gui vi a bi li zar a ida da Fun da ção
das Pi o ne i ras So ci a is para o Ce a rá. O Go ver na dor
doou um belo ter re no, onde co me çou-se a er guer
esse hos pi tal, em 1992, sal vo en ga no. Entre tan to, de -
cor ri dos qua se nove anos do iní cio des sa obra, so -
men te há um ano o hos pi tal fi cou com ple ta men te
con clu í do e equi pa do. Su ces si vas ve zes fo ram anun -
ci a das da tas de iní cio do fun ci o na men to do hos pi tal,
o que não acon te ceu.

Eu gos ta ria de di zer, in clu si ve por que sou mem -
bro do Con se lho da Asso ci a ção das Pi o ne i ras So ci a -
is, que há uma des cren ça da po pu la ção com re la ção
ao fun ci o na men to do hos pi tal, mo ti vo pelo qual te mos 
sido co bra dos re i te ra da men te. Já não me ani mo mais
a fa lar, como por ta-voz da Asso ci a ção das Pi o ne i ras
So ci a is, so bre a data de iní cio do fun ci o na men to do
hos pi tal no Ce a rá. O pró prio Dr. Cam pos da Paz es te -
ve na Assem bléia Le gis la ti va do meu Esta do e afir -

mou que o hos pi tal pas sa ria a fun ci o nar por oca sião
dos me ses de agos to ou se tem bro. A so ci e da de ce a -
ren se está co bran do essa afir ma ção e já não acre di ta
mais em data para o fun ci o na men to do hos pi tal. Se
esse hos pi tal ti ves se sido cons tru í do em São Pa u lo
ou no Rio de Ja ne i ro, te nho cer te za que já es ta ria fun -
ci o nan do, pois está com ple ta men te pron to, tan to no
que diz res pe i to à cons tru ção como à ins ta la ção de
equi pa men tos.

Por tan to, ape lo ao Pre si den te da Asso ci a ção
das Pi o ne i ras So ci a is para que se ma ni fes te a res pe i -
to e co lo que em fun ci o na men to o hos pi tal. Afi nal de
con tas, le va ram qua se dez anos para cons tru ir e equi -
par essa uni da de, que ago ra está pron ta, mas não en -
tra em fun ci o na men to. To dos os Se na do res pre sen tes 
sa bem o quan to so mos aci o na dos por pes so as que
pro cu ram tra ta men to em Bra sí lia, no Ma ra nhão, em
Belo Ho ri zon te ou em Sal va dor. E esse hos pi tal tem
ca pa ci da de para aten der ao Esta do do Rio Gran de do 
Nor te, da Pa ra í ba e do Pi a uí.

Então, so li ci to que o Pre si den te das Pi o ne i ras
So ci a is, Dr. Cam pos da Paz, co lo que ime di a ta men te
em fun ci o na men to esse hos pi tal, por que a po pu la ção 
do Ce a rá não ace i ta mais essa si tu a ção. A im pren sa,
as ins ti tu i ções da so ci e da de ci vil e po lí ti cos de to dos
par ti dos co bram di a ri a men te uma so lu ção.

Eu faço aqui esse ape lo, até por que es tou numa
si tu a ção des con for tá vel como mem bro do Con se lho
das Pi o ne i ras So ci a is.

O se gun do as sun to que tra go a esta Casa diz
res pe i to ao pro ble ma da an ti ga Su de ne, subs ti tu í da
por uma nova agên cia de de sen vol vi men to do Nor -
des te. Eu sem pre dis se aqui que, em prin cí pio, não
via nada de mal em se ex tin guir um ór gão para co lo -
car no seu lu gar algo me lhor, mais mo der no e mais
efi ci en te. Infe liz men te, aca ba ram com a Su de ne e
não co lo ca ram nada no lu gar. Ri go ro sa men te, nada.
Os pro je tos que es ta vam em an da men to, que ti nham
sido apro va dos, cu jos de sem bol sos es ta vam acon te -
cen do, es tão sus pen sos. Nun ca mais ocor reu ne -
nhum de sem bol so a pro je tos que se en con tram em
an da men to. Eu já es ti ve com os Mi nis tros Ra mez Te -
bet, Pe dro Ma lan, Alu i sio Nu nes e a to dos mos trei que 
era im pos sí vel con ti nu ar com essa si tu a ção, que, de
res to, é a da Su dam. Se há pro ble mas a se rem in ves -
ti ga dos, a se rem exa mi na dos e cul pa dos a se rem pu -
ni dos é uma ou tra ques tão. Mas es tou in for ma do – o
Se na dor Ro ber to Fre i re aqui pre sen te pode con fir mar 
– de que, no caso, por exem plo, da Su de ne, os fun ci o -
ná ri os já fo ram re ma ne ja dos para ou tros or ga nis mos,
ou tras re par ti ções. Então, aca bou-se a Su de ne e não
se co lo cou ri go ro sa men te nada em seu lu gar. O Go -



ver no tem essa dí vi da com o Nor des te e pre ci sa re -
sol vê-la o mais ra pi da men te pos sí vel. Não es tou aqui
para de fen der um ór gão ana crô ni co, com pro ble mas
que fos sem, mas aqui lo que se anun ci a va não acon -
te ceu. Aca bou-se a Su de ne, ex tin guiu-se a Su de ne,
como a Su dam, e não se co lo cou em seu lu gar ri go ro -
sa men te ne nhum ou tro ór gão.

Tra go aqui esse pro tes to e essa so li ci ta ção para
que se jam im plan ta das, ime di a ta men te, no vas agên -
ci as, a fim de dar-se cur so a pro je tos que já es ta vam
em an da men to. Por exem plo, a Fer ro nor te está ame a -
ça da de pa rar, por que não está ha ven do mais de sem -
bol so dos re cur sos pela Su dam, como não está ha -
ven do pela Su de ne, es ta be le cen do-se, as sim, uma
pa ra li sia em to dos os pro je tos.

Sr. Pre si den te, eram es ses dois as sun tos, es sas 
duas co bran ças que que ria de i xar re gis tra das aqui,
pois re al men te não há mais como es pe rar, de cor ri do
já tan to tem po nas duas si tu a ções.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 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. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vi ce-Presidente.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção, como Lí der, para
an tes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do após os pro nun ci a men tos
dos Se na do res Mo za ril do Ca val can ti e Álva ro Dias,
que se ins cre ve ram para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, de acor do com o
art. 158 do Re gi men to Inter no, o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

S. Exª dis po rá de cin co mi nu tos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, foi lan ça do on tem, em Bra sí lia, 
um even to de ex tra or di ná ria im por tân cia para a Ama -
zô nia.

Re fi ro-me à Ama zon tech 2001, even to que terá
lu gar de 20 a 25 de no vem bro na ci da de de Boa Vis ta, 
ca pi tal do Esta do de Ro ra i ma.

A Ama zon tech 2001 é um even to es tru tu ra do
com a fi na li da de de pro mo ver o co nhe ci men to e o de -
sen vol vi men to da Ama zô nia, a par tir da per fe i ta in te -
gra ção: ho mem – meio am bi en te – tec no lo gia.

O even to é uma par ce ria da ini ci a ti va pri va da
com ins ti tu i ções go ver na men ta is e tem abran gên cia

re gi o nal, aten den do aos Esta dos que com põem a
Ama zô nia Le gal: Acre, Ama zo nas, Pará, Ma ra nhão,
Mato Gros so, Ron dô nia, Ro ra i ma e To can tins, es ten -
den do-se aos pa í ses fron te i ri ços da Ama zô nia Inter -
na ci o nal, como a Ve ne zu e la, a Re pú bli ca da Gu i a na,
o Su ri na me, o Gu i a na Fran ce sa, a Co lôm bia, a Bo lí -
via, o Peru e ou tros.

Suas ações se rão con cen tra das em ati vi da des
que evi den ci em al ter na ti vas de de sen vol vi men to sus -
ten tá vel para a re gião, ten do como prin cí pio o in cre -
men to da ati vi da de em pre sa ri al, uti li zan do a tec no lo -
gia e o co nhe ci men to ci en tí fi co no apro ve i ta men to ra -
ci o nal dos re cur sos dis po ní ve is, sem agres sões ao
meio am bi en te e o mo dus de vida do ho mem ama zô -
ni co.

A Ama zon tech 2001 será uma gran de vi tri ne de
ne gó ci os, opor tu ni da des e po ten ci a li da des de in ves ti -
men tos eco lo gi ca men te cor re tos e lu cra ti vos, apre -
sen ta dos por meio de fe i ras, ex po si ções, ro da das de
ne gó ci os e de pro je tos, cur sos e pa les tras, com a fi -
na li da de de abrir no vos mer ca dos, pro mo ver o in ter -
câm bio de tec no lo gi as e de ba ter so bre o de sen vol vi -
men to sus ten tá vel da re gião.

A Ama zon tech 2001 é um em pre en di men to que
tem como or ga ni za do res o Se brae (Ser vi ço Bra si le i ro 
de Apo io às Mi cro e Pe que nas Empre sas), a Embra -
pa (Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria) e
a Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma.

Esse even to, que se re a li za rá, em sua pri me i ra
ver são, no Esta do de Ro ra i ma, per cor re rá to dos os
Esta dos da Ama zô nia, abrin do ”no vos ru mos para a
ciên cia, tec no lo gia e ne gó ci os sus ten tá ve is“.

Ama nhã, dia 23, um novo even to de apre sen ta -
ção e lan ça men to da Ama zon tech 2001 ocor re rá em
Pal mas, no Esta do do To can tins. Vá ri os ou tros even -
tos se se gui rão para apre sen ta ção das opor tu ni da -
des que se abrem para em pre en di men tos sus ten tá -
ve is em toda a Re gião Ama zô ni ca.

Com en tu si as mo, Sr. Pre si den te, re gis tro esse
em pre en di men to que, cer ta men te, con tri bu i rá for te -
men te para a mu dan ça do per fil eco nô mi co da Re gião 
Ama zô ni ca, tão enal te ci da, tão can ta da em pro sa e
ver so, mas pou co aco lhi da com em pre en di men tos
efe ti vos de va lo ri za ção de suas po ten ci a li da des.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra pela or dem, Se na dor Ro -
ber to Fre i re.



O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
que ro in for mar que es tou dan do en tra da em uma pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que tra ta de um as -
sun to que foi aqui mo ti vo de in ten so de ba te: a ques -
tão dos car tó ri os de imó ve is nes te País; quan do se
de fi niu cri té ri os para os emo lu men tos, as ta xas que
de ve ri am ser co bra das pe los mes mos. Mi nha pro pos -
ta re ti ra isso da ór bi ta pri va da, em bo ra se tra te de
uma ges tão pú bli ca, para o Po der Pú bli co mu ni ci pal e
do Dis tri to Fe de ral, ou seja, ofi ci a li zan do, es ta ti zan do
os car tó ri os de re gis tro de imó ve is nes te País, como
aliás acon te ce em todo o mun do de mo crá ti co e mais
ci vi li za do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Logo após a en tre ga da ma té ria à Mesa, pro vi -
den ci a re mos a sua tra mi ta ção de acor do com o Re gi -
men to.

O pró xi mo ora dor ins cri to para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel é o Se na dor Álva ro Dias.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia de on -
tem, o ad vo ga do da CBF con ce deu en tre vis ta co le ti va 
à im pren sa para con tes tar no ti ciá rio a res pe i to dos
tra ba lhos da CPI do Fu te bol, mais pre ci sa men te para
con tes tar de nún ci as re la ti vas às ir re gu la ri da des pra ti -
ca das pe los di ri gen tes da CBF. Não nos sur pre en deu
a ten ta ti va de des qua li fi car a CPI, con si de ran do-a in -
cons ti tu ci o nal. Essa ten ta ti va já hou ve ra, quan do,
logo no iní cio dos tra ba lhos da CPI do Fu te bol, o ad -
vo ga do cons ti tu í do pelo Pre si den te do Fla men go, Sr.
Edmun do dos San tos Sil va, im pe trou ação no Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral ten tan do dis sol ver a CPI, im pe -
din do-a de re a li zar os tra ba lhos de in ves ti ga ção, con -
si de ran do-a in cons ti tu ci o nal.

Li mi nar men te, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não
con si de rou essa ação, en ten den do-a inep ta, por que
a CPI do Fu te bol, re al men te, não é in cons ti tu ci o nal.
Ale gam os re pre sen tan tes da en ti da de, por in ter mé -
dio de seu ad vo ga do, que a CBF não é uma en ti da de
pú bli ca. Já nos re por ta mos a esse tema, in clu si ve
des ta tri bu na. A CBF é uma ins ti tu i ção ci vil de di re i to
pri va do que tem fun ção pú bli ca, ad mi nis tra o fu te bol
bra si le i ro por ou tor ga de lei de le ga da – e, como tal,
deve es tar su je i ta à fis ca li za ção do Po der Le gis la ti vo
– e ad mi nis tra re cur sos ori un dos, so bre tu do, da Se le -
ção Bra si le i ra de Fu te bol, que é par te do pa tri mô nio
cul tu ral do povo bra si le i ro, con for me es ta be le ce a
Cons ti tu i ção do País. São, por tan to, re ce i tas, com pul -

so ri a men te, de na tu re za pú bli ca, o que nos leva a
con clu ir que a CBF deve, in clu si ve, ser fis ca li za da
pelo Tri bu nal de Con tas da União.

É cla ro que aque les que apos tam na anar quia e
na de sor ga ni za ção do fu te bol para a prá ti ca da cor -
rup ção, aque les que, à som bra das en ti da des e dos
clu bes, pra ti cam de li tos, en ri que cen do-se de so nes ta -
men te, ja ma is apla u di ri am a ins ta la ção de qual quer
co mis são par la men tar de in qué ri to. Mas nós te mos a
res pon sa bi li da de. Afi nal, o Po der Le gis la ti vo ela bo ra
a le gis la ção so bre o des por to no País e, como tal,
deve fis ca li zá-lo.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, a CPI não teve e 
não tem o pro pó si to de re a li zar al gum tipo de pre jul -
ga men to. Ao con trá rio, tem ofe re ci do a opor tu ni da de
ao con tra di tó rio, que é bá si co no sis te ma de mo crá ti -
co. No Esta do De mo crá ti co de Di re i to, o con tra di tó rio
é es sen ci al, e a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
tem ofe re ci do opor tu ni da de de de fe sa a to dos aque -
les que es tão en vol vi dos pe las in ves ti ga ções.

No dia 2 de ou tu bro, aqui es ta rá – ou pelo me -
nos está con vo ca do para esse fim – para pres tar de -
po i men to o Pre si den te da CBF, Ri car do Te i xe i ra, que
terá opor tu ni da de de con fron tar os do cu men tos, os
nú me ros da con ta bi li da de e da mo vi men ta ção fi nan -
ce i ra e fis cal e de con tes tar os in ves ti ga do res da CPI,
que che ga ram a fa tos que nos le vam a in dí ci os for tís -
si mos de vá ri os cri mes co me ti dos con tra a or dem tri -
bu tá ria na ci o nal e o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, im -
pli can do eva são de di vi sas, so ne ga ção fis cal, eli são
fis cal, la va gem de di nhe i ro e en ri que ci men to ilí ci to.
Por tan to, Sr. Pre si den te, uma ver da de i ra se le ção de
de li tos pra ti ca dos à som bra da en ti da de ma i or do fu -
te bol do nos so País.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, es pe ra mos que o re -
la tó rio fi nal, a ser apre ci a do pelo Se na do Fe de ral e
en ca mi nha do ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, pos sa
ofe re cer con di ções para to dos os pro ce di men tos que
nos le vem à res pon sa bi li za ção ci vil e cri mi nal dos en -
vol vi dos em de li tos pra ti ca dos na ad mi nis tra ção do
fu te bol bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Como Lí der, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, do PSB do Rio de Ja ne i ro.

S. Exª dis põe de 5 mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, a Argen ti na fi nal men te re ce -
beu a sua aju da, di men si o na da para evi tar o co lap so
a cur to pra zo, den tro da qui lo que já era es pe ra do in -
ter na ci o nal men te. Ain da não se co nhe cem em de ta -



lhes as con di ções des sa nova in ter ven ção do Fun do
Mo ne tá rio, mas pa re ce que há exi gên ci as mu i to pe -
sa das, como ar ro chos fis ca is so bre as Pro vín ci as, e
os go ver na do res es tão in qui e tos e re vol ta dos. O fato
é que ain da não se co nhe cem na in te i re za es sas con -
di ções ne go ci a das com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci -
o nal.

O que to dos sa be mos – nós, os ar gen ti nos, o
mun do in te i ro – é que essa aju da, que, como sem pre,
veio go te jan te, é fe i ta para evi tar um co lap so a cur to
pra zo, mas não para re sol ver o pro ble ma eco nô mi co,
es pe ci al men te cam bi al, em que a Argen ti na se en -
con tra. To dos sa bem que a ques tão está no câm bio, e
que, para man ter o câm bio rí gi do, pra ti ca men te do la -
ri za do, não ten do, na sua eco no mia, pro du ti vi da de
com pa rá vel à dos pa í ses mais ri cos do mun do, a
Argen ti na está con de na da a ter dé fi cit pe re ne em seu
ba lan ço de pa ga men tos e ten der sem pre para a in sol -
vên cia. Então, to dos sa bem que essa é a gran de ex -
pec ta ti va do mer ca do in ter na ci o nal.

O que não se sabe, Sr. Pre si den te, é a res pe i to
da ne go ci a ção de as pec tos par ti cu la res que ain da
não vi e ram a lume, mas que es tão im plí ci tos nas de -
cla ra ções do Mi nis tro Ca val lo e do Vi ce-Ministro Da ni -
el Marx. Isso não está no no ti ciá rio, mas a de mo ra, a
an gús tia e o aper to in fli gi dos aos ar gen ti nos ti ve ram
um pro pó si to que é um re ca do: ”Não ha ve rá mais
acor do des se tipo com a Argen ti na. A si tu a ção tor -
nou-se in viá vel. Esta mos con ce den do essa aju da
para evi tar o co lap so, po rém a Argen ti na ago ra terá
que to mar de ci sões mais drás ti cas“.

O ca mi nho apon ta do pelo Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal e pelo Te sou ro ame ri ca no é o da in te -
gra ção da eco no mia ar gen ti na com a eco no mia ame -
ri ca na, ou seja, é no sen ti do de a Argen ti na ser a pi o -
ne i ra de um acor do in te ra me ri ca no de uma área de li -
vre co mér cio. É a in te gra ção que o Go ver no Bush
quer. Para isso, ele vai uti li zar-se da fra que za Argen ti -
na, da sua de pen dên cia e in vi a bi li da de para, in di re ta -
men te, pres si o nar o Bra sil e ob ter tam bém do nos so
País a aqui es cên cia para a par ti ci pa ção na Alca. A
Argen ti na será obri ga da a pres si o nar o Bra sil a in te -
grar o Mer co sul à eco no mia ame ri ca na. Esse é o ob -
je ti vo da ges tão do Pre si den te Ge or ge Bush.

Di an te des sa in vi a bi li da de, a Argen ti na terá que
to mar uma de ci são: ou o Go ver no de la Rúa des va lo -
ri za o peso e, por con se guin te, des do la ri za-se tam -
bém e dá o gri to de in de pen dên cia – e to dos sa be mos 
da sua di fi cul da de em to mar essa de ci são, por que
isso po de ria le var o seu país a uma que bra de i ra, tal o
es ta do de en di vi da men to das em pre sas ar gen ti nas
em dó lar, e o que é mu i to di fí cil tam bém pe las suas

fra cas con di ções po lí ti cas, pois se tra ta de um go ver -
no que se do brou, que já con ce deu o que não po dia
po li ti ca men te -, ou, en tão, aca ba ce den do to tal men te
e in te gra-se eco no mi ca men te aos Esta dos Uni dos.

Nes sa ope ra ção, evi den te men te ha ve rá con se -
qüên ci as mu i to gra ves para o Bra sil. É esse o as pec to 
que que ro res sal tar aqui. O Bra sil, até ago ra, tem aju -
da do a Argen ti na, com a con cor dân cia da opi nião pú -
bli ca na ci o nal. To dos sa be mos da im por tân cia fun da -
men tal da in te gra ção do Bra sil com a Argen ti na como
iní cio de uma in te gra ção do con ti nen te
sul-americano. A nos sa in dús tria tem fe i to cer tos sa -
cri fí ci os para fa vo re cer essa in te gra ção. Po rém, em
um mo men to gra ve como este, di an te da si tu a ção de
en cur ra la men to em que o país ir mão está co lo ca do, o
Bra sil tam bém tem que de sen vol ver um ou tro tipo de
po lí ti ca e exer cer a sua pres são para le var a Argen ti -
na a re je i tar a pres são ame ri ca na e a in te grar-se mais 
ao Bra sil. Va mos in clu si ve es tu dar e pre pa rar, em pra -
zo ra zoá vel, o es ta be le ci men to de uma mo e da co -
mum.

De ve mos apro ve i tar todo o im pul so já dado ao
Mer co sul para atin gir me tas mais avan ça das e im pe -
dir a en tre ga da Argen ti na aos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, o que sig ni fi ca ria o fim do Mer co sul e o iní cio 
de um pro ces so mu i to mais ri go ro so de in te gra ção de
toda a Amé ri ca na Alca.

É cla ro que o Bra sil pode re je i tar a pro pos ta. O
Bra sil tem con di ção de sub sis tir como Na ção, dada a
sua di men são e o po ten ci al do seu mer ca do in ter no.
O Bra sil pode re sis tir a isso e de ve rá fa zê-lo, acre di to,
por que esse é o gran de de se jo da opi nião pú bli ca bra -
si le i ra. Po rém, é pre ci so re co nhe cer a gra vi da de da
ques tão, como ela se apre sen ta di an te da ex plí ci ta
pres são ame ri ca na pela in te gra ção, e o que o Bra sil
pode e deve fa zer, apro ve i tan do o seu re la ci o na men -
to com a Argen ti na, para im pe dir que o país ir mão se
en tre gue to tal men te e para que ele re a li ze co nos co a
in te gra ção. De ve mos bus car a aju da de ou tras na -
ções, bus car fór mu las, en fim, para apro fun dar o Mer -
co sul.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, es tá-se pas san do
num ce ná rio in ter na ci o nal que, por ou tro lado, é al ta -
men te de sa ni ma dor. O Fe de ral Re ser ve, o Ban co
Cen tral ame ri ca no, mais uma vez, ba i xou a taxa de ju -
ros para 3,5% – o pon to mais ba i xo dos úl ti mos anos
–, de nun ci an do que a eco no mia ame ri ca na con ti nua
em de clí nio, prog nos ti can do uma re ces são mun di al.
O Ja pão já des ceu a taxa de ju ros a zero e não con se -
gue re a ti var a sua eco no mia. Enfim, o ce ná rio in ter na -
ci o nal é des fa vo rá vel e de sa ni ma dor.



Essa nova con fi gu ra ção da si tu a ção ar gen ti na
deve nos pre o cu par mu i to mais. O Go ver no bra si le i ro
deve evi den te men te mu dar a sua ori en ta ção, por que
ele con ti nua in sis tin do nas pri va ti za ções, a exem plo
do es cân da lo do Pa ra ná; con ti nua tra tan do a ques tão
do su pe rá vit pri má rio com o mes mo ri gor e, por úl ti -
mo, quer con ce der esse ri dí cu lo au men to para os ser -
vi do res pú bli cos.

É pre ci so que o Con gres so Na ci o nal tome a ini -
ci a ti va de fa zer mu dan ças que o Go ver no não mos tra
dis po si ção para fa zer, por que o ce ná rio mu dou, agra -
vou-se in ter na ci o nal e re gi o nal men te com a pres são
que a Argen ti na está so fren do. Aque le país será le va -
do, mu i to pro va vel men te, a uma ren di ção que atin gi rá
o Bra sil e que tra rá con se qüên ci as mu i to ne ga ti vas
para o nos so País. Essa é que é a ver da de!

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor José Edu ar do Du tra, como Lí der, por cin co
mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, em meu nome e em
nome do meu Par ti do, eu gos ta ria de pres tar so li da ri -
e da de aos ser vi do res pú bli cos fe de ra is que ini ci am
um mo vi men to que ob je ti va ga ran tir a re po si ção das
per das sa la ri a is im pos tas há sete anos.

A de ci são do Go ver no de pro por um re a jus te de
3,5%, na ver da de, é um es cár nio aos ser vi do res pú -
bli cos do nos so País, pois a gran de ma i o ria de les não
re ce be qual quer re a jus te há apro xi ma da men te sete
anos.

O Go ver no ten tou não obe de cer a uma im po si -
ção cons ti tu ci o nal, já que a pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal da re for ma ad mi nis tra ti va, apro va da
nas duas Ca sas, in clu si ve, nes se caso es pe cí fi co,
com o voto fa vo rá vel da ban ca da go ver nis ta, es ta be -
le ce a obri ga to ri e da de de re a jus tes sa la ri a is anu a is
para os ser vi do res pú bli cos.

Ini ci al men te, o Go ver no ten tou fin gir-se de mor -
to com re la ção a esse dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, mas,
pos te ri or men te, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de ci diu
que o prin cí pio es ta be le ci do na Cons ti tu i ção de ve ria
ter apli ca ção ime di a ta. O Go ver no, en tão, en vi ou essa 
pro pos ta, ab so lu ta men te ri dí cu la, de au men to de
3,5%, para di zer que está cum prin do a Cons ti tu i ção.
Dis se ain da que di ver sas ca te go ri as, que um
sem-número de ser vi do res pú bli cos teve re a jus te
nes se pe río do. Po rém, há con tro vér sia, in clu si ve em
re la ção ao nú me ro de ser vi do res que teve re a jus te

nes se pe río do. Inde pen den te men te dis so, o fato in -
con tes tá vel é que a ma i o ria ab so lu ta dos ser vi do res
pú bli cos fe de ra is não teve qual quer re a jus te sa la ri al
nos úl ti mos sete anos. Por tan to, o ín di ce de 3,5% é
um es cár nio, e a gre ve é ab so lu ta men te jus ta e ne -
ces sá ria. Por isso, me re ce a so li da ri e da de do nos so
Par ti do.

Re gis tro in clu si ve que, se gun do in for ma ções
dos jor na is de Ser gi pe, nos so Esta do – meu e de V.
Exª, que, nes te mo men to, está pre si din do a ses são –, 
di ver sas ca te go ri as de ser vi do res es tão ade rin do a
essa gre ve. No caso de Ser gi pe, ser vi do res da DRT;
da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de; da Esco la Téc ni ca
Fe de ral; da Uned, no Mu ni cí pio de La gar to, e da
Esco la Fe de ral Agro ter ra, de São Cris tó vão, além de
ser vi do res téc ni cos da Uni ver si da de Fe de ral de Ser -
gi pe, que, a exem plo de di ver sos ou tros Esta dos, já
es ta vam em gre ve.

Além dis so, se gun do in for ma ções, hoje ha ve rá
as sem bléi as dos ser vi do res do Iba ma, do Incra, do
DNER, do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e da Re ce i ta Fe -
de ral, que po de rão tam bém ade rir a essa gre ve ab so -
lu ta men te jus ta, que, como eu já dis se, me re ce todo o 
nos so apo io e so li da ri e da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Ape lo às Srªs Se na do ras e aos Srs. Se na do res
que se en con tram em seus ga bi ne tes que ve nham ao
ple ná rio, uma vez que, da qui a pou co, es ta re mos
dan do iní cio a vo ta ção no mi nal com efe i to ad mi nis tra -
ti vo.

So bre a mesa, pro pos tas de Emen da à Cons ti -
tu i ção que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 25 DE 2001

Alte ra o art. 236 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral para vin cu lar os car tó ri os de re gis -
tro de imó ve is ao ser vi ço pú bli co mu ni ci -
pal e do Dis tri to Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 236 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do se guin te § 4º: 

“§ 4º Fi cam ex ce tu a dos os ser vi ços de 
re gis tro de imó ve is, que me di an te lei es ta -



du al ou da Câ ma ra Le gis la ti va, se rão exer ci -
dos di re ta men te pe los Mu ni cí pi os ou pelo
Dis tri to Fe de ral“. (AC)

Art. 2º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O art. 236 da Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi na
que os ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro são exer ci dos
em ca rá ter pri va do, por de le ga ção do po der pú bli co. O 
dis po si ti vo re quer in ter pre ta ção se re na, e não aço da -
da,por que a de le ga ção não pode ser de na tu re za
com pul só ria, pois se as sim fos se a atri bu i ção no ta ri al
só po de ria ter na tu re za pri va da, ne ces sa ri a men te.

Sen do as sim, a exe ge se do dis po si ti vo cons ti tu -
ci o nal re ve la an ti no mia fla gran te, pos to que a de le ga -
ção de com pe tên cia ca rac te ri za-se pelo exer cí cio de
uma fa cul da de, e não pela com pul so ri e da de. O po der
pú bli co tem a fa cul da de de de le gar po de res, den tre
os de seu do mí nio, mas não o de ver ou a obri ga ção
de de le gar.

Di an te dis so, im põe-se o apri mo ra men to da re da -
ção do re fe ri do art. 236, pois é im pró pria, por an ti nô mi -
ca, a in ter pre ta ção que lhe tem sido dada, de que os
ser vi ços no ta ri a is de vem ser exer ci dos ex clu si va men te
em ca rá ter pri va do, por for ça de de le ga ção.

Os ser vi ços no ta ri a is afi gu ram-se como be nes -
ses in jus ti fi cá ve is, res quí cio pa tri mo ni a lis ta da épo ca
em que os prín ci pes pre mi a vam seus le a is com pre -
ben das. Re cen te men te, par ti ci pa mos de dis cus sões
po lê mi cas so bre agra tu i da de das cer ti dões de nas ci -
men to, quan do se pro cu ra va afir mar o di re i to ci da dão
de se pos su ir o re gis tro sem ônus e, de ou tro lado, de -
se nha vam-se re sis tên ci as pe los car tó ri os. Cer ta men -
te, se fos se o po der pú bli co o emis sor das cer ti dões e
res pon sá vel pe los ser vi ços no ta ri a is, se ria fá cil apli -
car a gra tu i da de, a par tir da co la bo ra ção com a rede
de sa ú de pú bli ca. Esse é ape nas um exem plo dos
ma les acar re ta dos por essa ins ti tu i ção ul tra pas sa da
do car tó rio.

No caso es pe cí fi co do ser vi ços de re gis tro de
imó ve is, em todo o País há de nún ci as de prá ti ca de ir -
re gu la ri da des, como o ilus tram a re com pra do lo sa, a
re tro ven da sem a re a li za ção da edi fi ca ção pac tu a da e 
com o ob je ti vo de per cep ção de va lo res a tí tu lo de re -
pa ra ção de da nos, além de inú me ras ou tras fra u des
quo ti di a na men te per pe tra das con tra o po der pú bli co,
mu i tas de las sob a le niên cia ou o com pa drio dos ta -
be liães.

Por tan to, es ses ser vi ços não só one ram a trans -
fe rên cia da pro pri e da de, per mi tin do tão-somente a lo -
cu ple ta ção pri va da sem ge rar em con tra par ti da be ne -
fi ci os pú bli cos; como tam bém re ti ram dos agen tes pú -
bli cos a ca pa ci da de de im por tri bu tos, pelo pri vi lé gio
da in for ma ção de que se be ne fi ci am es ses en tes pri -
va dos.

O ob je ti vo des ta Pro pos ta é adap tar o tex to
cons ti tu ci o nal a fim de en tre gar ao po der Mu ni ci pal a
prer ro ga ti va de re gis trar imó ve is, me di an te le gis la ção 
es ta du al ou dis tri tal, no caso do Dis tri to Fe de ral, re a -
fir man do o di re i to ci da dão e am pli an do a es fe ra pú bli -
ca onde ela deve de fato atu ar.

Sala das Ses sões,22 de agos to de 2001. – Se -
na dor Ro ber to Fre i re – Se bas tião Ro cha – José
Fo ga ça – Álva ro Dias – José Agri pi no – Na bor Jú -
ni or – La u ro Cam pos – Pa u lo Har tung – Ge ral do
Cân di do – Emí lia Fer nan des – Car los Wil son –
Bel lo Par ga – Le o mar Qu in ta ni lha – José Alen car
– Ju vên cio da Fon se ca – Ro ber to Sa tur ni no – Pe -
dro Si mon – He lo í sa He le na – Jo nas Pi nhe i ro –
Anto nio Car los Va la da res – Ma gui to Vi le la – Tião
Vi a na – José Edu ar do Du tra – Lú cio Alcan ta ra –
Ade mir Andra de – Ma ri na Sil va.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil

....................................................................................
Art. 236. Os ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro são

exer ci dos em ca rá ter pri va do, por de le ga ção do po der 
pú bli co.

§ 1º Lei re gu la rá as ati vi da des, dis ci pli na rá a
res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal dos no tá ri os, dos ofi -
ci a is de re gis tro e de seus pre pos tos, e de fi ni rá a fis -
ca li za ção de seus atos pelo Po der Ju di ciá rio.

§ 2º Lei fe de ral es ta be le ce rá nor mas ge ra is para 
fi xa ção de emo lu men tos re la ti vos aos atos pra ti ca dos 
pe los ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro.

§ 3º O in gres so na ati vi da de no ta ri al e de re gis -
tro de pen de de con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los,
não se per mi tin do que qual quer ser ven tia fi que vaga,
sem aber tu ra de con cur so de pro vi men to ou de re mo -
ção, por mais de seis me ses.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

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



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2001

Alte ra o art. 5º da Cons ti tu i ção Fe -
de ral para per mi tir a con vo ca ção, pelo
Con gres so Na ci o nal, dos di ri gen tes má -
xi mos de en ti da des en car re ga das da re -
gu la ção da pres ta ção de ser vi ços pú bli -
cos, bem como o en ca mi nha men to de re -
que ri men to de in for ma ções às mes mas
au to ri da des.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 6º 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:

Arti go úni co. O ca put do art. 5º da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral, ou qual quer de suas Co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do, ti tu lar de ór gão di re ta -
men te su bor di na dos à Pre si dên cia da Re pú bli ca ou
di ri gen te má xi mo de en ti da de en car re ga da da re gu la -
ção da pres ta ção de ser vi ços pú bli cos para pres ta -
rem, pes so al men te, in for ma ções so bre as sun to pre vi -
a men te de ter mi na do, im por tan do cri me de res pon sa -
bi li da de a au sên cia sem jus ti fi ca ção ade qua da.

Jus ti fi ca ção

A que bra dos mo no pó li os e o pro ces so de pri va -
ti za ção trou xe ram uma nova fun ção para o Esta do
bra si le i ro, a de atu ar, de for ma efe ti va, na fis ca li za ção
e re gu la ção dos ser vi ços pú bli cos, ago ra pres ta dos,
em gran de par te, por em pre sas pri va das.

Para se de sin cum bir des sa obri ga ção, a Admi -
nis tra ção Pú bli ca ins ti tu iu uma nova en ti da de, a agên -
cia re gu la do ra, ca rac te ri za da como uma au tar quia
em re gi me es pe ci al, com pa pel nor ma ti vo e fis ca li za -
dor e do ta da de au to no mia, não es tan do su bor di na da 
di re ta men te à hi e rar quia ad mi nis tra ti va or di ná ria.

Essa no vi da de traz sé ri es con se qüên ci as para o 
pa pel fis ca li za dor do Con gres so Na ci o nal, uma vez
que os di ri gen tes das agên ci as re gu la do ras são de -
ten to res de man da to e não es tão sub me ti dos ao seu
Mi nis tro de Esta do su per vi sor, úni ca au to ri da de que,
de acor do com a vi gen te Car ta Mag na, tem obri ga ção 
de com pa re cer pe ran te os ór gãos do Po der Le gis la ti -
vo para pres tar es cla re ci men tos a res pe i to das ma té -
ri as sob sua área de com pe tên cia, bem como de res -
pon der a re que ri men to de in for ma ções.

Faz-se, as sim, ne ces sá rio, para ade quar a
Cons ti tu i ção à nova re a li da de, al te rar o seu art. 50,

para per mi tir a con vo ca ção, pe ran te as Ca ses do
Con gres so Na ci o nal e suas Co mis sões, dos di ri gen -
tes má xi mos das agên ci as re gu la do ras, uma vez que, 
con for me dito aci ma, es sas au to ri da des, do pon to de
vis ta de sua au to no mia fun ci o nal, têm sta tus até su -
pe ri or à dos Mi nis tros de Esta do, já que não po dem
ser de mi ti das ad nu tum . Des sa for ma, a não pre vi são 
da pos si bi li da de de o Po der Le gis la ti vo exer cer a sua
ca pa ci da de fis ca li za do ra di re ta men te so bre eles aca -
ba se re ve lan do uma sé ria li mi ta ção a que este Po der
pos sa de sem pe nhar, de for ma ade qua da, as suas
atri bu i ções.

Em ra zão dis so, sub me te mos a esta Casa a pre -
sen te pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que visa a
per mi tir a con vo ca ção dos di ri gen tes das agên ci as re -
gu la do ras para pres ta rem in for ma ções à Câ ma ra dos
De pu ta dos e ao Se na do Fe de ral, bem como o en vio de
re que ri men to de in for ma ções a es sas au to ri da des.

Sala das Ses sões, 22 de agos to de 2001.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA 

Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil

....................................................................................
Art. 50. (*) A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do 

Fe de ral, ou qual quer de suas co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do para pres tar, pes so al -
men te, in for ma ções so bre as sun to pre vi a men te de -
ter mi na do, im por tan do cri me de res pon sa bi li da de a
au sên cia sem jus ti fi ca ção ade qua da.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – As pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção que
aca bam de ser li das es tão su je i tas às dis po si ções es -
pe cí fi cas cons tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re -
gi men to Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 459, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, do Re gi men to
Inter no, a re ti ra da do Pro je to de Lei do Se na do nº 424,
de 1999, de mi nha au to ria,que Alte ra o art. 4º da Lei nº
9.537, de 11 de de zem bro de 1997, que “dis põe so bre
a se gu ran ça do trá fe go aqua viá rio em águas sob ju ris -
di ção na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as”, para tor nar
obri ga tó rio o uso de co le tes sal va-vidas na na ve ga ção
in te ri or, que se en con tra tra mi tan do na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia — CCJ, des ta Casa.

Sala das Ses sões, 22 de agos to de 2001. – Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, (Sem par ti do – TO)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será in clu í do em Ordem do 
Dia opor tu na men te, nos ter mos dos art. 256, § 2º, II,
b, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 368/01

Bra sí lia, 15 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -

ta dos Eli seu Mou ra, como ti tu lar, e Cu nha Bu e no,
como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in -
di ca dos, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al des ti -
na da a apre ci ar e pro fe rir pa re cer so bre a Me di a da
Pro vi só ria nº 2.200-1, de 27 de ju lho de 2001, que
“ins ti tui a Infra-Estrutura de Cha ves Pú bli cas Bra si le i -
ra – ICP – Bra sil, e dá ou tras pro vi dên cia”.

Aten ci o sa men te. – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 391/01

Bra sí lia, 15 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia
pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Her cu la no Anghnet ti, como ti tu lar, e Pe dro Cor -
rêa, como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men -
te in di ca dos, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al
des ti na da a apre ci ar e pro fe rir pa re cer so bre a Me di -
da Pro vi só ria nº 2.202-1, de 26 de ju lho de 2001 que,
“Dis põe so bre o res sar ci men to das con tri bu i ções
para os Pro gra mas e Inte gra ção So ci al e de For ma -
ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co – PIS/Pa sep e
para a Se gu ri da de So ci al – COFINS in ci den tes so bre
in su mos uti li za dos na fa bri ca ção de pro du tos des ti na -
dos à ex por ta ção”

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF. Nº 128/2001 – 51ª LEGISLATURA

Bra sí lia,  22 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,

Ve nho por meio des te so li ci tar a Vos sa Exce lên -
cia a re ti ra da do Se nhor De pu ta do Gi o van ni Qu e i roz
(PDT/PA), in di ca do pelo Par ti do Ver de, da com po si -
ção da Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a MP nº
2.156-4.

Agra de ço e co lo co-me à dis po si ção.
Aten ci o sa men te. – Fer nan do Ga be i ra, De pu ta -

do Fe de ral – RJ.



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que, nes ta data, es tou des li -

gan do-me do Par ti do Po pu lar So ci a lis ta — PPS e fi li -
an do-me ao Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro — PTB.

Sala das Ses sões, 22 de agos to de 2001. – Se -
na dor Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Sr. Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 17
de agos to de 2001, e pu bli cou, no dia 20 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.208, que ”Dis -
põe so bre a com pro va ção da qua li da de de es tu dan -
te e de me nor de de zo i to anos nas si tu a ções que
es pe ci fi ca“.

De acor do com as in di ca ções das Li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

SE NA DO RES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros José Alen car
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

PFL

José Co e lho Lind berg Cury
Ma ria do Car mo Alves Mo re i ra Men des

Blo co (PSDB/PPB)

Sér gio Ma cha do Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co de Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra Pa u lo Har tung

PSB

Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no

PTB

Arlin do Por to.

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ma ga lhães Se bas tião Ma de i ra
Nar cio Ro dri gues Car los Ba ta ta

Blo co (PFL/PST)

Ino cên cio Oli ve i ra Aris ton Andra de
Abe lar do Lu pi on Co ra u ci So bri nho

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

Wal ter Pi nhe i ro Alo i zio Mer ca dan te

PPB

Odel mo Leão Ger son Pé res

PTN

José de Abreu

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 22-8-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis -
ta;

Dia 23-8-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta;
Dia 25-8-2001 – pra zo para re ce bi men to de

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

Dia 3-9-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta;
Dia 18-9-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, §
3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter -
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná -
rio, do Pro je to de Lei do Se na do nº 673, de 1999, de
au to ria da Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, que ins ti -
tui a Cer ti dão de Dé bi tos (CD) a ser ex pe di da pe los
ser vi ços de pro te ção ao cré di to, es ta be le ce pra zo
para ex clu são de re gis tro de ina dim plên cia re gu la ri -
za da e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ten do sido apro va do ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o Pro je -
to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

MENSAGEM Nº 130, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Hugo Na po -
leão, so bre a Men sa gem nº 130, de 2001
(nº 477/2001, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do a es co lha do Se nhor Luiz Hen ri -
que Pe re i ra da Fon se ca, Mi nis tro de Pri me i -
ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, para,
cu mu la ti va men te com a fun ção de Emba i xa -
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Fin lân dia, 
exer cer a de Emba i xa dor jun to à Re pú bli ca
da Estô nia.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 829, DE 2001-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Para emi tir
pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Re -
la tor da in di ca ção é o Se na dor Hugo Na po leão, que
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do
Sr. Luiz Hen ri que Pe re i ra da Fon se ca, Mi nis tro de Pri -
me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per -
ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
acu mu lar, com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Fin lân dia, o car go de Emba i xa dor do Bra -
sil jun to à Re pú bli ca da Estô nia.

Ele foi apro va do na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res por 15 vo tos a fa vor e ne nhum voto con trá -
rio, ne nhum voto em bran co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 2:

MENSAGEM Nº 137, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -

fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Val mir
Ama ral, so bre a Men sa gem nº 137, de 2001
(nº 526/2001, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do a es co lha da Se nho ra Vera Pe -
dro sa Mar tins de Alme i da, Mi nis tra de Pri -
me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta,
para exer cer a fun ção de Emba i xa do ra do
Bra sil jun to ao Re i no da Di na mar ca.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 830, DE 2001-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Para emi -
tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Re la tor é o Se na dor Val mir Ama ral, que sub me te à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome da Srª Vera
Pe dro sa Mar tins de Alme i da, Mi nis tra de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma -
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa do ra do Bra sil jun to ao
Re i no da Di na mar ca.

O nome da Srª Vera foi apro va do na Co mis são
de Re la ções Exte ri o res por 15 vo tos a fa vor e ne nhum 
voto con trá rio, ne nhum voto em bran co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em dis cus são o pa re cer.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do
Du tra para dis cu tir.

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, a Srª Vera Pe dro sa
Mar tins de Alme i da, que está sen do in di ca da para
ocu par a Emba i xa da bra si le i ra na Di na mar ca, tem um 
cur rí cu lo ab so lu ta men te in ques ti o ná vel e é fi lha de
Má rio Pe dro sa, uma das fi gu ras mais im por tan tes do
nos so País, um in te lec tu al no sen ti do mais am plo da
pa la vra e, além de tudo, um mi li tan te po lí ti co. Ele foi o
por ta dor da fi cha de fi li a ção nº 1 do Par ti do dos Tra ba -
lha do res, além de ter sido mi li tan te do an ti go Par ti do
Co mu nis ta e fi gu ra de des ta que em di ver sos ra mos
do co nhe ci men to hu ma no, in clu si ve das ar tes.

Pro va vel men te, quan do a Srª Vera nas ceu – 2
de ja ne i ro de 1936 –, seu pai, Má rio Pe dro sa, es ta va
na clan des ti ni da de, per se gui do que era pela di ta du ra
de Ge tú lio de vi do ao seu en vol vi men to no mo vi men to



que aca bou en tran do para a His tó ria do Bra sil com o
nome de Inten to na Co mu nis ta.

Faço esse re gis tro por que vo ta mos, com mu i ta
sa tis fa ção, pela apro va ção do nome da Drª Vera Pe -
dro sa Mar tins de Alme i da, fi lha de Má rio Pe dro sa,
para ocu par o car go de Emba i xa do ra na Di na mar ca.

Mu i to obri ga do.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
con sul to V. Exª se o Item 3 tam bém está em dis cus -
são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Ele en tra rá em dis cus são logo em se gui da.

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -
ro a dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 3:

PARECER Nº 746, DE 2001
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 746, de 2001, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Wal deck
Orne las, so bre a Men sa gem nº 161, de
2001 (nº 710/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apre ci a -
ção do Se na do Fe de ral a es co lha do Se -
nhor Ro ber to Au gus to Cas tel la nos Pfe if fer,
para exer cer o car go de Con se lhe i ro do
Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô -
mi ca – CADE, com man da to de 2 anos, na
vaga de cor ren te do tér mi no do man da to de
Mér cio Felsky.

Em dis cus são o pa re cer.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro -
cha, do PDT do Ama pá, para dis cu tir.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, na ver da de sou fa vo rá vel à
in di ca ção do Dr. Ro ber to Au gus to Cas tel la nos Pfe if -
fer, sem ne nhum pro ble ma. Acre di to que o pa re cer
es te ja per fe i ta men te ade qua do.

O que me faz pe dir a pa la vra para dis cu tir esse
item da pa u ta é o Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa
Eco nô mi ca, o Cade, em si.

O Go ver no está pre ten den do ins ti tu ir a Agên cia
Na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor, ini ci a ti va que
con si de ro im por tan te e mu i to in te res san te. Numa pri -
me i ra aná li se, cer ta men te ela irá be ne fi ci ar o con su -
mi dor em ge ral, prin ci pal men te ago ra quan do se ve i -
cu la que pro du tos es tão sen do adul te ra dos quan to a
peso e vo lu me. Estão sen do in ves ti ga das de nún ci as
de que es ses pro du tos man têm o mes mo pre ço, mas
que suas em ba la gens con têm me nor peso ou me nos
uni da des, de pen den do da sua for ma de apre sen ta -
ção.

A Agên cia Na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor
pode ter uma ação mu i to mais efi caz do que a do
Cade nas áre as de Di re i to Eco nô mi co e de de fe sa do
con su mi dor, bem como nas ques tões so ci a is.

A ob ser va ção que faço ex tra po la o pro ble ma
das em ba la gens, al can çan do o caso da Ambev, Sr.
Pre si den te.

Nos pró xi mos dias, apre sen ta rei re que ri men to à 
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do para
que seja re a li za da uma au diên cia pú bli ca com o ob je -
ti vo de dis cu tir o acor do de cri a ção da Ambev, que, no
meu en ten di men to, Sr. Pre si den te, vem des cum prin -
do cláu su las es sen ci a is para a har mo nia do se tor de
be bi das na ci o nal. E o Cade é o res pon sá vel por isso.

Por essa ra zão, aqui es tou de ba ten do esta ma -
té ria.

Sr. Pre si den te, faço um ape lo ao Dr. Ro ber to Au -
gus to Cas tel la nos Pfe if fer, que ago ra in gres sa no
Cade, para que te nha essa atri bu i ção de exa mi nar a
ques tão da Ambev. A Ambev vem cons tran gen do,
vem atro pe lan do os dis tri bu i do res de be bi da, prin ci -
pal men te os das mar cas Antarc ti ca e Skol, e isso tem
que aca bar! Para se ter uma idéia, dis tri bu i do res, por
exem plo, do Ama pá e do Pará, que an tes com pra vam
a cer ve ja Antarc ti ca em Ma na us – a cer ve ja era trans -
por ta da pelo rio Ama zo nas até o Ama pá e o rio Jari –,
hoje têm que ad qui ri-la em Te re si na com um trans bor -
do, por que a car ga sai de car re ta de Te re si na, de po is
tem que ser trans fe ri da para as bal sas do rio Ama zo -
nas, para, pos te ri or men te, de sem bar car no lo cal de
des ti no, one ran do subs tan ci al men te o pre ço fi nal da
cer ve ja.

O Cade de ve ria ser um ór gão fun da men tal para
que hou ves se esse equi lí brio, essa har mo nia, nes ses 
ato res, nes ses ce ná ri os em que se ques ti o nam os
car téis, por exem plo. E a Ambev, la men ta vel men te,
tem se trans for ma do, nos úl ti mos me ses, em um ver -



da de i ro car tel de con tro le e de cer ce a men to do di re i to 
li vre dos dis tri bu i do res e do con su mi dor.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, es pe ro que o
Cade, como um todo, e o seu novo Con se lhe i ro, exa -
mi nem, com pro fun di da de, essa ques tão da Ambev.

Espe ro ter o apo io da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, para que pos sa mos re a li zar, no âm bi to
des sa im por tan te Co mis são, uma au diên cia pú bli ca
so bre esse pro ble ma pro vo ca do hoje pela Ambev,
que se trans for mou em um ver da de i ro car tel, como eu 
dis se an te ri or men te.

Peço a anuên cia de V. Exª, por que ain da vou vo -
tar, já que a vo ta ção está sen do fe i ta na for ma de es -
fe ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res.) – V. Exª será aten di do.
Con ti nua em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -
ro a dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção das ma té ri as.
De acor do com o dis pos to no art. 383, VII, do

Re gi men to Inter no, a vo ta ção deve ser pro ce di da por
es cru tí nio se cre to.

Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se à dis -
po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res na ca bi ne in -
de vas sá vel. Há três ur nas em fren te à mesa, iden ti fi -
ca das por to dos os Se na do res que fo rem vo tar.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta)
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Ape la mos às Srªs e aos Srs. Se na do res que se
en con tram em seus ga bi ne tes para que com pa re çam
ao ple ná rio para vo ta rem, por que da qui a pou co en -
cer ra re mos a vo ta ção das ma té ri as cons tan tes na pa -
u ta com voto se cre to.

O não-comparecimento a esta vo ta ção terá efe i -
to ad mi nis tra ti vo.

A vo ta ção que es ta mos a pro ce der é pre vis ta no
art. 383 do Re gi men to Inter no, que diz:

Art. 383. Na apre ci a ção do Se na do so bre es co -
lha de au to ri da des, obser var-se-ão as se guin tes nor -
mas:

I – a men sa gem, que de ve rá ser acom pa nha da
de am plos es cla re ci men tos so bre o can di da to e de
seu cur ri cu lum vi tae, será lida em ple ná rio e en ca -
mi nha da à co mis são com pe ten te;

II – a co mis são con vo ca rá o can di da to para, em
pra zo es ti pu la do, não in fe ri or a três dias, ou vi-lo, em
ar güi ção pú bli ca, so bre as sun tos per ti nen tes ao de -

sem pe nho do car go a ser ocu pa do (Const., art. 52,
III);...“

Ain da reza o Re gi men to, em seu art. 383:
VII – o pa re cer será apre ci a do pelo Ple ná rio em

ses são pú bli ca, sen do a vo ta ção pro ce di da por es cru -
tí nio se cre to;...“

Já o pa rá gra fo úni co do mes mo ar ti go pre vê:
Pa rá gra fo úni co. A ma ni fes ta ção do Se na do e

das co mis sões so bre es co lha de che fe de mis são di -
plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te será pro ce di da em
ses são e re u nião se cre tas (Const., art. 52, IV).

Encer ra re mos a vo ta ção em três mi nu tos.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão,
Pre si den te em exer cí cio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, peço a pa la -
vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esta mos 
em pro ces so de vo ta ção, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de en ca mi nhar a vo ta ção
da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Mas não
há o que en ca mi nhar. Esta mos em pro ces so de vo ta -
ção. Con ce de rei a pa la vra a V. Exª após a vo ta ção.
Após a vo ta ção, V. Exª fa la rá. Ago ra, es ta mos em pro -
ces so de vo ta ção, e não há mais o que en ca mi nhar.
Peço des cul pas a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
E se for so bre o item em vo ta ção?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Fa la ria
an tes, se fos se so bre o item em vo ta ção; du ran te a
vo ta ção, não mais.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Só se en ca mi nha?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nem se
en ca mi nha. Após a vo ta ção, con ce de rei a pa la vra a V. 
Exª.

Peço às Srªs Se na do ras e aos Srs. Se na do res
que ain da não vo ta ram que o fa çam, por que a Mesa
vai en cer rar a vo ta ção.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço 
a V. Exª que aguar de mais dois mi nu tos, por que a no -



bre Se na do ra Emi lia Fer nan des teve uma in dis po si -
ção. Eu a le vei ao Ser vi ço Mé di co, e S. Exª está aca -
ban do de se sub me ter a um ele tro car di o gra ma. Ou,
en tão, eu pe di ria que V. Exª con sig nas se a pre sen ça
da emi nen te Se na do ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A mo ti -
va ção é re le van te. A Mesa aguar da rá mais dois mi nu -
tos, como foi so li ci ta do por V. Exª. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia co mu ni ca ao no bre Se na dor Car -
los Pa tro cí nio que a no bre Se na do ra Emi lia Fer nan -
des já vo tou. Por con se qüên cia, en cer ro a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer ra -
da a vo ta ção, a Mesa vai pro cla mar os re sul ta dos.

Men sa gem nº 130, de 2001:
Vo ta ram SIM 63 Srs. Se na do res; e NÃO 08.
Hou ve 04 abs ten ções.
To tal: 75 vo tos.
Foi apro va do o nome do Sr. Luiz Hen ri que Pe re i -

ra da Fon se ca.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Edson Lo bão) – Men sa -

gem nº 137, de 2001:
Vo ta ram SIM 63 Srs. Se na do res; e NÃO 06.
Hou ve 02 abs ten ções.
To tal: 71 vo tos.
Foi apro va do o nome do Srª Vera Pe dro sa Mar -

tins de Alme i da.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Edson Lo bão) – Men sa -

gem nº 746, de 2001:
Vo ta ram SIM 60 Srs. Se na do res; e NÃO 08.
Hou ve 03 abs ten ções.
To tal: 71 vo tos.
Foi apro va do o nome do Sr. Ro ber to Au gus to

Cas tal la nos Pfe if fer.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 27, de 1998 (nº
4.157/98, na Casa de ori gem), que ins ti tui o
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Infân cia, dis -
põe so bre a am pli a ção dos be ne fí ci os da
me ren da es co lar e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 672, de 2001, da Co mis são de

Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se -
na dor Edi son Lo bão, fa vo rá vel;

– 673, de 2001, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ge ral do

Althoff, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce; e

– 674, de 2001, da Co mis são de Edu -
ca ção, Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão, fa -
vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 2-CE
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

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 em con jun to do pro je to e
das emen das, em tur no úni co.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão, para dis cu tir.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, ini ci al men te, como sou Re la tor, in da go a V.
Exª se aguar da ria al gu ma ma ni fes ta ção ou se devo
dis cu tir ime di a ta men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª já
pode dis cu tir.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu gos ta ria de di zer que to dos nós
sa be mos da ca rên cia em que vi vem so bre tu do as po -
pu la ções po bres do nos so País, mor men te as cri an -
ças. Por isso Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is apre -
sen tam, aqui e aco lá, pro je tos que vi sem mi ni mi zar,
re du zir, di mi nu ir o im pac to de tão afli ti va si tu a ção.

Foi cer ta men te nes se in tu i to que o en tão De pu ta -
do Fe de ral Hé lio Bi cu do, hoje Vi ce-Prefeito do Mu ni cí pio 
de São Pa u lo, e a De pu ta da Fe de ral Rita Ca ma ta apre -
sen ta ram um pro je to de lei, que foi sub me ti do à Co mis -
são de Assun tos So ci a is e tam bém à Co mis são de Edu -
ca ção des ta Casa, com o ob je ti vo de cri ar o Pro gra ma
Na ci o nal de Ali men ta ção e Nu tri ção, para aten der ges -
tan tes e cri an ças de zero a sete anos.

Enten deu a Co mis são de Assun tos So ci a is que, 
sob o pon to de vis ta cons ti tu ci o nal, com pe te pri va ti va -
men te ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca a in di ca -
ção, a cri a ção, a for ma ção de pro gra mas des sa na tu -
re za, e, por tan to, su pri miu do pro je to de lei ora em
exa me o Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção e Nu tri -
ção, mas man te ve o Fun do Na ci o nal de Ali men ta ção,
com o ob je ti vo de es ti mu lar a re gi o na li za ção da pro -
du ção de ali men tos.

Man ti ve eu esse pen sa men to da Co mis são de
Assun tos So ci a is, en ten den do ape nas, como a pró -
pria Co mis são, que de ves se abran ger as cri an ças
que se si tu am na fa i xa de zero a qua tro anos, por que
as de qua tro a seis anos já são ob je to da aten ção da
pré-escola, onde efe ti va men te exis te a me ren da es -
co lar.



Pos tas es sas cir cuns tân ci as, pe diu vis ta do pro -
ces so o emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy, que
apre sen tou duas emen das. A pri me i ra, cri an do uma
co mis são in ter se to ri al no âm bi to es ta du al, in te gra da
por re pre sen tan tes das Se cre ta ri as de Edu ca ção, de
Sa ú de, de or ga ni za ções não-governamentais.

Enten di eu, quan to à pri me i ra emen da apre sen -
ta da por S. Exª, que tal não de ves se pros pe rar, ten do
em vis ta que o art. 4º do pro je to do De pu ta do Hé lio Bi -
cu do e, re pi to, da De pu ta da Rita Ca ma ta já pre vê uma 
co mis são para tal fim, e achei eu que se ria ape nas
pro cras ti na dor, pro te la tó rio, de man dan do, en tão, um
lap so de tem po su pe ri or ao ne ces sá rio, para que fos -
sem exa mi na das as po lí ti cas re la ti vas ao ob je to do
pre sen te pro je to de lei nos di ver sos Esta dos da Fe de -
ra ção bra si le i ra.

Mas apre sen tou S. Exª uma se gun da emen da e, 
nes ta, ele ima gi nou que gos ta ria de efe tu ar o acom -
pa nha men to e o con tro le des sa si tu a ção para cri an -
ças de 0 a 6 anos. Au men tou, por tan to, a fa i xa etá ria,
en ten den do que as ges tan tes são tam bém pes so as
ca ren tes.

Pon de rei bem, dis cu ti com al guns mem bros da
co mis são e che guei à con clu são de que, quan to à se -
gun da, de ve ria aten der em par te àqui lo que o Se na -
dor, ora ci ta do, pre via e, nes te caso, ace i tei até os 5
anos de ida de.

O pro je to é bom, pos sui mé ri tos e re al men te
visa não ape nas pro te ger cri an ças até os 5 anos de
ida de por meio de um sis te ma que lhes as se gu re uma 
ali men ta ção mais tran qüi la, mais con di zen te com a
dig ni da de hu ma na e que ao mes mo tem po aten da os
pe que nos pro du to res dos di ver sos Mu ni cí pi os do
nos so País.

Fi nal men te, te nho a con si de rar que, em dado
mo men to, o ex-Ministro da Sa ú de, Dr. Val dir Arco ver -
de, que, aliás, é con ter râ neo nos so, pi a u i en se, dis se
que as cri an ças de vem, numa pri me i ra fa i xa, des de a
fase em bri o ná ria até os 2 anos e, numa se gun da, dos
2 aos 6, re ce ber não só de ter mi na da quan ti da de de
nu tri en tes como pro te í nas, bem como ca lo ri as, sob
pena de, mais adi an te, o su pri men to des sas pro te í -
nas e ca lo ri as não be ne fi ciá-las por que o de sen vol vi -
men to in te lec tu al es ta rá al ta men te com pro me ti do.
Por isso, não adi an ta rá ali men tar a cri an ça após os 8,
9 anos de ida de com to dos es ses ali men tos por que
ela não pros pe ra rá sob o pon to de vis ta in te lec tu al.
Eis o mé ri to do pro je to. Por isso, ma ni fes to-me in te i ra -
men te a fa vor dele, na for ma do subs ti tu ti vo que apre -
sen tei, apro va do, à una ni mi da de, pela Co mis são de
Edu ca ção des ta Casa.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ri car do San tos para dis cu tir.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, ma ni fes to-me en tu si as ti ca -
men te a fa vor des te pro je to e con gra tu lo-me com
seus au to res, o De pu ta do Hé lio Bi cu do, hoje Vi -
ce-Prefeito da ci da de de São Pa u lo, e a De pu ta da
Rita Ca ma ta.

Este pro je to de lei cria o Fun do Na ci o nal de Ali -
men ta ção que, além de per mi tir a ex pan são de dis po ni -
bi li da de de ali men tos para cri an ças e ges tan tes, tam -
bém bus ca a re gi o na li za ção e a mu ni ci pa li za ção da pro -
du ção de ali men tos, des cen tra li zan do, des ta for ma, a
ofer ta de ali men tos, so bre tu do para as cre ches.

Des ta co tam bém a pre o cu pa ção dos au to res
com a ges tão de mo crá ti ca dos re cur sos que de ve rão
pro ver o Fun do Na ci o nal de Ali men ta ção. No art. 4º,
os au to res pro pu se ram a cri a ção de con se lhos jun to
aos Esta dos, aos Mu ni cí pi os e ao Dis tri to Fe de ral a
fim de que a po pu la ção es ta be le ça pri o ri da des e
exer ça o con tro le so ci al so bre a apli ca ção dos re cur -
sos. Por tan to, o pro je to tem evi den tes mé ri tos. O fun -
do ins ti tu í do pelo pro je to está vol ta do para as pri o ri -
da des so ci a is do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so. Ma ni fes to-me fa vo ra vel men te à sua apro va ção.

Mu i to obri ga do.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs.  Se na do res,  de au to ria da De pu ta da Rita 
Ca ma ta e do en tão De pu ta do Hé lio Bi cu do, pelo Par -
ti do dos Tra ba lha do res, o pro je to visa a am pli ar, pelo
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Infân cia – Pro nai, a
ofer ta da me ren da es co lar, es ten den do o aten di men -
to a ges tan tes e cri an ças até 7 anos.

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos apro vou
o pro je to da for ma como veio da Câ ma ra. A Co mis são 
de Assun tos So ci a is ela bo rou um subs ti tu ti vo re du -
zin do a di men são do pro je to, cri an do, ape nas, o Fun -
do Na ci o nal de Ali men ta ção. O Re la tor ale gou o ris co
de in cons ti tu ci o na li da de pelo fato de cri ar-se um pro -
gra ma na ci o nal, ar gu men to que gera dú vi das, uma
vez que os pro gra mas em ou tros se to res vêm sen do
pro pos tos e cri a dos por ini ci a ti va do Con gres so Na ci -
o nal.

A ques tão que mais cha ma a aten ção e que me -
re ce des ta que é o fato de que, em prin cí pio, a ali men -
ta ção e a nu tri ção cons ti tu am mais um ob je ti vo da
Pre vi dên cia do que es tão in se ri das em po lí ti cas de
edu ca ção e de sa ú de.



Con for me o Se na dor Hugo Na po leão ex pôs,
apre sen tei duas emen das, uma am pli an do a ida de de 
aten di men to das cri an ças, que S. Exª con si de rou ade -
qua da, e ou tra pro pon do uma co mis são in ter se to ri al
de con tro le e acom pa nha men to. O Re la tor, Se na dor
Hugo Na po leão, aco lheu par ci al men te a emen da que
am pli ou a fa i xa etá ria, não aco lhen do a que tra ta va da 
co mis são in ter se to ri al e que gos ta ría mos que ti ves se
sido ace i ta, mas a nos sa ava li a ção é de que o pro je to
deve me re cer o nos so apo io, ain da que não te nha
sido aca ta da in te i ra men te à ma ne i ra como veio da
Câ ma ra dos De pu ta dos e de acor do com a pro pos ta
do De pu ta do Hé lio Bi cu do.

O nos so pa re cer é fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti -

nua em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça pa la vra, en cer ro

a dis cus são.
Em vo ta ção a Emen da nº 2 da Co mis são de Edu -

ca ção, Subs ti tu ti vo, que tem pre fe rên cia re gi men tal.
Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar as suas Ban -

ca das.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, o PFL en ca mi nha o voto ”sim“.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, a exem plo do PFL, o PMDB re co men da o
voto fa vo rá vel ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção a Emen da nº 2-CE.

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

Apro va da.

Em con se qüên cia, fi cam pre ju di ca dos o Pro je to
e a Emen da nº 1 da CAS.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção do ven ci do em tur no su ple men tar.

É a se guin te a Emen da apro va da:

EMENDA Nº 2-C.E (subs ti tu ti vo)

Insti tui o Fun do Na ci o nal de Ali men -
ta ção – FNA, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Fun do Na ci o nal de Ali -

men ta ção — PNA com a fi na li da de de es ti mu lar a re -
gi o na li za ção da pro du ção ali men tí cia bra si le i ra a vi a -
bi li zar a me lho ria da ali men ta ção das ges tan tes ca -
ren tes e cri an ças de zero a cin co anos de ida de.

Art. 2º Cons ti tu em re cur sos do fun do de que tra -
ta esta lei:

I — re cur sos or di ná ri os con sig na dos no or ça -
men to da União;

II — do a ções e le ga dos, ob ser va da a le gis la ção
per ti nen te;

III — sub ven ções e au xí li os de or ga nis mos na ci -
o na is e in ter na ci o na is;

IV — ou tros re cur sos que lhe fo rem des ti na dos.
Art. 3º Os re cur sos do FNA se rão apli ca dos con -

for me as se guin tes mo da li da des:
I — no fi nan ci a men to de ações de âm bi to na ci o -

nal, es ta du al ou mu ni ci pal con di zen tes com as fi na li -
da des do fun do;

II — em em prés ti mos a pe que nos e mé di -
os-produtores ru ra is para a pro du ção de ali men tos
que con tri bu am para a me lho ria nu tri ci o nal das ges -
tan tes, e das cri an ças de zero a cin co anos de ida de.

§ 1º Os em prés ti mos de que tra ta o in ci so II des -
te ar ti go se rão ob je to de re gu la men ta ção es pe cí fi ca,
ga ran tin do-se aos con tra tan tes con di ções fi nan ce i ras 
e en car gos es pe ci a is.

§ 2º A pro du ção agrí co la fi nan ci a da com re cur -
sos do FNA será ad qui ri da dos pro du to res e dis tri bu í -
da aos be ne fi ciá ri os de acor do com o que es ta be le cer 
re gu la men ta ção.

Art. 4º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni -
cí pi os ins ti tu i rão, no âm bi to de suas res pec ti vas ju ris -
di ções, con se lhos, cons ti tu í dos por re pre sen tan tes
dos ór gãos da ad mi nis tra ção das áre as per ti nen tes,
po den do tam bém in clu ir re pre sen tan tes de ou tros
seg men tos da so ci e da de lo cal.

Pa rá gra fo úni co. O acom pa nha men to e o con -
tro le so ci al da apli ca ção dos re cur sos do Fun do Na ci -
o nal de Ali men ta ção se rão exer ci dos pe los con se -
lhos, jun to aos res pec ti vos go ver nos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Antes de 
anun ci ar a ma té ria, a Pre si dên cia pres ta os se guin tes 
es cla re ci men tos: o pro je to cons tou da pa u ta da ses -
são de li be ra ti va or di ná ria de 20 de maio de 1999,
opor tu ni da de em que re tor nou à Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, em vir tu de da le i -
tu ra do Re que ri men to nº 256, de 1999, da Se na do ra
Emi lia Fer nan des, so li ci tan do so bres ta men to da tra -
mi ta ção da pro po si ção até que os con fli tos en vol ven -
do a Indo né sia fos sem mais bem es cla re ci dos.

Em 21 de ju nho pas sa do, foi lido o Pa re cer nº
605, de 2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, con clu in do pela pre ju di ci a li da de do
Re que ri men to nº 256, de 1999, que foi in clu í do na
Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti -
mo dia 08 de agos to cor ren te, a fim de ser de cla ra do
pre ju di ca do.

De cla ra da, as sim, a pre ju di ci a li da de do re que ri -
men to ci ta do, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 



1999, foi in clu í do na Ordem do Dia da pre sen te ses -
são para dis cus são, em tur no úni co. O re fe ri do pro je to 
apro va o tex to do acor do co mer ci al 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 Re pú bli ca da Indo né sia, em Bra sí lia, em 24 de
se tem bro de 1996, ten do pa re cer fa vo rá vel sob nº
118, de 1999, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal. Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan -
des.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 1999 (nº
658/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do Co mer ci al 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 Re pú bli ca da Indo -
né sia, em Bra sí lia, em 24 de se tem bro de
1996, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 118, de
1999, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la to ra: Se na do ra Emi -
lia Fer nan des.

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.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 4, DE 1999

(Nº 658/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do Co mer ci al 
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 Re -
pú bli ca da Indo né sia, em Bra sí lia, em 24
de se tem bro de 1996.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º  Fica apro va do o tex to do Acor do Co mer -
ci al 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 Re pú bli ca da Indo né sia,
em Bra sí lia, em 24 de se tem bro de 1996.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como

qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 111, de 2001 (nº 
640/2000, 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 Uni ver si da de Re gi o nal de Blu me nau
– Furb 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 Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na,
ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 677, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Não há dú vi -
da, Sr. Pre si den te, de que a ma té ria é pa cí fi ca; não se
dis cu te a im por tân cia des sa pro pos ta em que se cria
o sis te ma de ra di o di fu são para a Fun da ção Uni ver si -
da de Re gi o nal de Blu me nau – FURB* – e com a fi na li -
da de – é bom des ta car – não só para a Uni ver si da de
Re gi o nal de Blu me nau, mas tam bém para toda a re -
gião do Vale e pra ti ca men te San ta Ca ta ri na. A rá dio
atu a rá no cam po edu ca ci o nal, Sr. Pre si den te e no -
bres Co le gas, na for ma ção das pes so as, prin ci pal -
men te da ju ven tu de. É a ques tão cul tu ral, edu ca ci o -
nal.

Por isso, quan do fui con vi da do – fui dis tin gui do
pelo Pre si den te da Co mis são, o Se na dor Ri car do
San tos – para re la tar esta ma té ria, não pude abrir
mão e gos ta ria de des ta car que, na pre sen ça do Con -
se lho Di re tor da Fun da ção Uni ver si da de Re gi o nal de
Blu me nau, nas pes so as do Re i tor Egon José
Schramm, do Vi ce-Reitor Pro fes sor Rui Riso, e tam -
bém do Di re tor Exe cu ti vo do Nú cleo de Rá dio e Te le -
vi são, Pro fes sor Vic tor Fer nan do Sas se, sem dú vi da
al gu ma, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, nós te re mos
um gran de mé ri to nes se cam po edu ca ci o nal, não só
para Blu me nau, mas para a re gião e para San ta Ca ta -



ri na. Por isso con clu í mos esse pa re cer por sua apro -
va ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti -
nua em dis cus são. (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.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 111, DE 2001

(Nº 640/2000, na  Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Univr si da de Re gi o nal de Blu -
me nau – FURB 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 Blu me nau, 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 31, de 10 de fe ve re i ro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Uni ver si da de Re gi o nal de
Blu me nau – FURB 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 Blu me nau, 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 118, de 2001 (nº 
590/2000, 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 Ita pa ri ca FM Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Sal va dor,
Esta do da Ba hia, ten do Pa re cer fa vo rá vel,
sob nº 679, de 2001, da Co mis são de Edu -
ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las.

Em dis cus são o pro je to. (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 Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº  118, DE 2001

(Nº  590/2000, 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 Ita pi ri ca FM Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Sal va dor, Esta do da Ba hia.

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

Por ta ria nº 266, de 7 de maio de 1997, que re no va por 
dez anos, a par tir de 3 de no vem bro de 1993, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio lta pa ri ca FM Ltda., para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Sal va dor, Esta do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 156, de 2000 (nº 
367/99, 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 Cas te lo Bran co 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 Di vi nó -
po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do Pa re -
cer fa vo rá vel, sob nº 658, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Arlin do Por to.

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 Sr.as e os Srs. Se na do res que o apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 156, DE 2000

(Nº 367/99, 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 Cas te lo Bran co
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 Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

O Conn 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 600, de 15 de agos to de 1994, que re no va por
dez anos, a par tir de 20 de fe ve re i ro  de 1989, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Cas te lo Bran co Ltda., para 
ex plo rar, sem di re i to dde 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 Di vi nó po lis, 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 (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -
to nº 457, de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Re so lu ção nº 36, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re o re que ri men to fi gu ra -

rá na Ordem do Dia da se gun da ses são de li be ra ti va
or di ná ria, na pró xi ma ter ça-feira, nos ter mos do art.
345, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 458,
de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro -
je to de Re so lu ção nº 37, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re o re que ri men to fi gu ra -

rá na Ordem do Dia da se gun da ses são de li be ra ti va
or di ná ria, na pró xi ma ter ça-feira, nos ter mos do art.
345, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res ins cri tos.

Tem a pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res, por ces são do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– 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, mu i -
to em bo ra a nos sa lín gua por tu gue sa ain da não te nha 
ex tin to as pa la vras – que cons tam, aliás, dos nos sos
di ci o ná ri os – ”de sen vol vi men to“ e ”bem-estar so ci al“,
te mos cer te za ab so lu ta que, pelo com por ta men to do
Go ver no Fe de ral des de os idos de 1995, ”de sen vol vi -
men to“ e ”bem-estar so ci al“ já de ve ri am ter sido abo li -
dos do nos so ver ná cu lo. Hoje, pre va le cem ou tras pa -
la vras que ano tei em um pe que no glos sá rio, do qual
não fa rei co men tá ri os por que já são co nhe ci das do
povo bra si le i ro, das Srªs e Srs. Se na do res. Tal a sua
re pe ti ção, que che ga mos a pen sar que ”de sen vol vi -
men to“ e ”bem-estar so ci al“ são co i sas do pas sa do.
Hoje, como eu dis se, o que o Go ver no pres cre ve é o
se guin te: re ce i tuá rio do FMI, pri va ti za ção das es ta ta -
is, su pe rá vit fis cal, pa ga men to da dí vi da, ra ci o na men -
to de ener gia, con fi an ça do mer ca do, equi lí brio das
con tas ex ter nas, em prés ti mo pon te, de mis são vo lun -
tá ria de ser vi do res, eco no mia do la ri za da, dó lar flu tu -
an te, mer ca do fi nan ce i ro, blin da gem fi nan ce i ra –
essa é uma úl ti ma ex pres são cri a da para evi tar o con -
tá gio do que está acon te cen do na Argen ti na, esse
em prés ti mo que o Bra sil to mou ao FMI que se cha ma
blin da gem fi nan ce i ra –, en xu ga men to da fo lha, dis ci -
pli na fis cal, eco no mia glo ba li za da, con ge la men to de
sa lá ri os e, por úl ti mo, au men to aos ser vi do res de
3,5% por que não dá mais – ape sar de ser essa uma
de ci são to ma da por ca u sa do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral.

Sr. Pre si den te, ape sar de todo esse glos sá rio
que sur giu ao lon go do tem po du ran te o Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que sig ni fi -
cou an tes de tudo po bre za para o Bra sil, au men to do
de sem pre go, que sig ni fi cou o sur gi men to de vá ri as
cri ses su ces si vas obri gan do o Bra sil a to mar mais di -
nhe i ro em pres ta do ao FMI para cum prir o seu re ce i -
tuá rio; ape sar de tudo isso, Sr. Pre si den te, con for me
da dos di vul ga dos pelo pró prio Ban co Cen tral, na
Inter net e nos jor na is, o grau de de pen dên cia do Bra -
sil au men tou as sus ta do ra men te en tre os anos de
1995 e 2000 e con ti nua au men tan do no ano de 2001,
é cla ro! Dos onze in di ca do res apon ta dos e es tu da dos 
pelo Ban co Cen tral, pelo me nos dez pi o ra ram de
1995 para cá. Os nú me ros in di cam que de 1995 a
2000 o País pas sou a gas tar mais com a sua dí vi da
ex ter na, por que os gas tos sal ta ram – re pa re bem – de 
3% do PIB, em 1995, para 9,4% no ano de 2000, cres -
ci men to as sus ta dor, que com pro me te o fu tu ro de nos -
sas ge ra ções. A dí vi da ex ter na lí qui da, que é tudo que 
o País deve no ex te ri or me nos as suas re ser vas em



dó lar, cres ceu 18,8%, pois pas sou – a dí vi da ex ter na
lí qui da – de 22,6%, no ano de 1995, para 39,6% do
PIB, no ano de 2000. Esse é um au men to con si de rá -
vel, por que an tes era 22,6% e, ago ra, pas sou para
39,6% no ano de 2000.

A So ci e da de Bra si le i ra de Estu dos de Empre -
sas Trans na ci o na is e de Glo ba li za ção Eco nô mi ca, a
So be et, por in ter mé dio de seu Pre si den te, Antô nio
Cor re ia de La cer da, afir ma o se guin te: ”O au men to da 
de pen dên cia é fru to da des na ci o na li za ção da eco no -
mia e do câm bio fixo até o ano de 1999.“ Ele acres -
cen ta a se guin te in for ma ção: ”O pas si vo ex ter no lí qui -
do, que é o vo lu me de di nhe i ro que os es tran ge i ros
apli cam aqui me nos o que os bra si le i ros in ves tem ou
em pres tam no ex te ri or, pas sou de US$195 bi lhões
em 1995 para US$355 bi lhões no ano de 2000. A pre -
vi são é a de que até de zem bro de 2001 esse pas si vo
ex ter no lí qui do atin ja a casa de US$382 bi lhões.

Esse mo de lo que está sen do uti li za do pelo mun -
do sub de sen vol vi do para equi li brar as suas con tas
não ape nas é fa li do, mas tam bém está fa lin do as na -
ções que se en ga ja ram nes se pro ces so.

A pro va está na cri se ar gen ti na, que é o de -
mons tra ti vo mais elo qüen te, mais cla ro de que a uti li -
za da po lí ti ca de su ca te a men to das em pre sas na ci o -
na is, de ven da de nos sos ati vos, de con ge la men to de
sa lá ri os, de per da de com pe ti ti vi da de das nos sas em -
pre sas, é de sas tro sa. Ela le vou a Argen ti na à dé bâ cle
e, mais cedo ou mais tar de, in fe liz men te – não de se jo
isso para o nos so País , po de rá le var o Bra sil à mes -
ma si tu a ção.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – V. Exª con ce -
de-me um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Amir
Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – V. Exª, no bre
Se na dor, mais uma vez, mos tra o seu in te res se e a
sua de vo ção ao Bra sil. A pá tria é algo sa gra do. Não
há co i sa mais agra da do que o amor à pá tria. E aqui V.
Exª, com todo o co nhe ci men to, pers pi cá cia e con te ú -
do pro fun do que traz à tona, mos tra que é hora de
pen sar na ma ne i ra de bus car so lu ções para evi tar
que o Bra sil, ama nhã, es te ja na si tu a ção da Argen ti -
na, que hoje é uma ca i xa va zia. Os ar gen ti nos são es -
tra nhos no pró prio país; hoje eles nada têm de seu,
nem mes mo o pe tró leo lhes per ten ce. To das as con -
ces sões das es tra das e dos ser vi ços pú bli cos fo ram
fe i tas às mul ti na ci o na is, que não têm ne nhum com -
pro mis so com a na ção ar gen ti na, nem com o povo ar -
gen ti no. Do sis te ma ban cá rio nem se fala. É o de ses -

pe ro de uma ter ra sem es pe ran ça, de uma ter ra sem
um pro je to na ci o nal. Tal vez fos se mais fá cil para a
Argen ti na hoje ser um Esta do ame ri ca no; as sim, re -
nun ci a ria em de fi ni ti vo à so be ra nia que já não lhe per -
ten ce. Essa é uma afir ma ção drás ti ca que faço, por -
que en ten do que não há sa í da, pois um Esta do que
per de a pró pria mo e da, o pró prio sím bo lo da na ci o na -
li da de, re al men te não tem pers pec ti va de au to no mia,
de in de pen dên cia, nem de co i sa al gu ma. Ao sa u dar V. 
Exª pelo bri lhan te dis cur so, gos ta ria de di zer que te -
mos de pre ve nir para que isso não acon te ça no Bra sil. 
Va mos re sis tir! E re sis ti re mos com cer te za. Esta re -
mos sem pre pre sen tes des te lado da trin che i ra, a fa -
vor do Bra sil. Pa ra béns a V. Exª. Peço ao Pre si den te
que re gis tre a mi nha pre sen ça, já que, por ter um
com pro mis so na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, não par ti ci pei das vo -
ta ções. Obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Amir Lan do, agra de ço a V. Exª o
subs tan cioso apar te que in cor po ro ao meu dis cur so.
De ve mos ser oti mis tas. Se não me en ga no, era o Pre si -
den te Jus ce li no Ku bits chek que afir ma va que até se
pode er rar em sen do oti mis ta, mas o pes si mis ta já co -
me ça er ran do. V. Exª é um exem plo de ho mem pú bli co
atu a li za do. V. Exª, que tem uma atu a ção mar can te e in -
de pen den te nes ta Casa – como to dos sa be mos –, re co -
nhe ce que não po de mos con du zir o Bra sil para o caos;
pelo con trá rio, é me lhor pre ve nir do que re me di ar.

Ape sar de mi li tar na Opo si ção, no PSB, te mos
lem bra do ao Go ver no Fe de ral o pe ri go que re pre sen -
ta essa po lí ti ca de ven da de nos sas em pre sas e de
en fra que ci men to da nos sa eco no mia. Enquan to nos
Esta dos Uni dos os ju ros es tão ba i xan do – che ga ram
hoje ao pa ta mar mais ba i xo dos úl ti mos anos: 3,5% –, 
no Bra sil, o Mi nis tro da Fa zen da in sis te em au men tar
os ju ros para 19% ao ano.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Emi nen te
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, pedi este apar te
para le var-lhe o meu abra ço de con gra tu la ções pela
abor da gem des se tema. O Bra sil re al men te pre ci sa
vol tar a tra ba lhar e a cres cer, por que, des sa ma ne i ra,
a pró pria dí vi da ex ter na não será ser vi da, e o País po -
de rá en trar em si tu a ção de in sol vên cia. Por tan to,
mes mo aque les que são ri go ro sa men te con tra qual -
quer tipo de re ne go ci a ção aca ba rão ten do que fa -
zê-la. O pas si vo ex ter no lí qui do, hoje, atin ge cer ca de



80% do PIB. V. Exª tem ra zão ao di zer que de ve mos
fe char o ano de 2001 com um nú me ro que se apro xi -
ma dos US$400 bi lhões. Hoje o nos so PIB é es ti ma do 
em R$1,2 tri lhão e a taxa cam bi al é de apro xi ma da -
men te US$2,55, isso sig ni fi ca que o nos so PIB – que
é ob vi a men te me di do em dó la res – está em tor no de
US$490 bi lhões. Um pas si vo ex ter no lí qui do de
US$380 bi lhões, es ti ma do para o fi nal do ano, sig ni fi -
ca mes mo 80% do PIB, o que é re al men te ater ra dor,
por que a par ce la do pas si vo ex ter no lí qui do re pre sen -
ta da por in ves ti men tos di re tos de man da mais di vi sas
do que a par ce la re pre sen ta da por dí vi da ex ter na,
por que os in ves ti men tos di re tos ob vi a men te exi gem
re mu ne ra ção su pe ri or às ta xas de ju ros. Des se modo, 
es ta mos re al men te ca mi nhan do para uma si tu a ção
mu i to di fí cil e pre ci sa mos rom per ur gen te men te esse
qua dro. As de ci sões na Admi nis tra ção Pú bli ca são
atri bu i ções de po lí ti cos com P ma i ús cu lo e não de
téc ni cos por uma ra zão mu i to sim ples: o po lí ti co – e,
quan do falo po lí ti co, re fi ro-me ao es ta dis ta – é um
oce a no de co nhe ci men tos, ain da que com um pal mo
de pro fun di da de, en quan to o téc ni co é um poço de
co nhe ci men to pro fun do, po rém es pe cí fi co. Esta mos
sen tin do que o Bra sil está re ple to de po ços ra sos to -
man do de ci sões. Além de se tra tar de co nhe ci men to
es pe cí fi co, ain da é raso, o que é uma agra van te.
Então, não po de mos, de for ma al gu ma, de i xar de
con si de rar que o Bra sil pre ci sa mu dar, e as mu dan -
ças de que o Bra sil pre ci sa são fi lo só fi cas no cam po
da re to ma da do de sen vol vi men to, por que no Go ver no 
es ta rão bra si le i ros com sen si bi li da de so ci al e sen ti -
men to na ci o nal, sen ti men to de Pá tria, que não tran si -
gi rão de for ma al gu ma com a im pro bi da de no tra to da
co i sa pú bli ca. Por isso, levo o meu abra ço de con gra -
tu la ções a V. Ex.ª pela abor da gem des se tema, que é
al ta men te pre o cu pan te. O Bra sil pre ci sa vol tar a cres -
cer, mas para isso tem que pa gar ju ros com pa tí ve is; a
em pre sa na ci o nal tem que pa gar ju ros com pa tí ve is
com os ju ros vi gen tes no mer ca do in ter na ci o nal, sem
o quê o Go ver no não pode sub me ter a eco no mia bra -
si le i ra a esse tipo de com pe ti ção pre da tó ria. Não te -
mos como com pe tir no mer ca do glo bal en quan to não
ti ver mos um tra ta men to igua li tá rio em ter mos de cus -
to de ca pi tal e tam bém de sis te ma tri bu tá rio. O nos so
sis te ma tri bu tá rio se trans for mou num ver da de i ro ci -
po al bu ro crá ti co, que é um en tra ve para o de sen vol vi -
men to das em pre sas bra si le i ras. Daí por que es ta mos 
ven do jo vens e mais jo vens pro cu ran do tra ba lhar em
ou tros pa í ses, até em Por tu gal, para se re a li zar. Por
quê? Por que o Bra sil de i xou de ser aque la ter ra pro -
me ti da que foi no pas sa do, para onde vi nham os ita li -
a nos, os ale mães, os por tu gue ses prin ci pal men te, os

es pa nhóis, os ára bes, os ja po ne ses, bus can do opor -
tu ni da de de cres ci men to co nos co. Hoje, não. É o nos -
so jo vem que tem que aban do nar um País rico como o 
nos so e bus car opor tu ni da de de vida no ex te ri or, por -
que não en xer ga pers pec ti vas de tra ba lho para apli -
car nem mes mo os co nhe ci men tos que bus cou na
uni ver si da de. É isso que nos pre o cu pa, emi nen te Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res. Levo o meu abra ço
de con gra tu la ções a V. Ex.ª pela abor da gem se gu ra
que faz des ta tri bu na.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Con ce -
de-me V. Ex.ª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Fa rei um li ge i ro co men tá rio co men tá rio, mas
em se gui da con ce de rei o apar te a V. Exª.

Se na dor José Alen car, V. Ex.ª, que cons tru iu a
sua ba ga gem de co nhe ci men to da qual to dos nos nu -
tri mos, nos ali men ta mos, pelo tra ba lho per sis ten te,
não só em Mi nas Ge ra is como em ou tros Esta dos,
pon ti fi can do, aci ma de tudo, pelo in te res se na ci o nal
por se tra tar de um em pre sá rio com pro me ti do com a
na ci o na li da de, com o de sen vol vi men to, com o
bem-estar so ci al. Tudo o que V. Ex.ª dis se cer ta men te
ca lou bem fun do no co ra ção de to dos aque les que es -
cu ta ram o seu apar te, que foi uma ver da de i ra li ção de
eco no mia, de ex pe riên cia que to dos nós es ta mos in -
cor po ran do, in clu si ve, eu, ao meu dis cur so.

O Go ver no Fe de ral im pôs essa po lí ti ca, e ago ra
a de ra ci o na men to, num País que, em ter mos com pa -
ra ti vos, as sim como a Ará bia Sa u di ta tem gran de po -
ten ci al pe tro lí fe ro, tem po ten ci al hi dráu li co, que tem
em seu ter ri tó rio, não em áre as con cen tra das, 20%
do ma nan ci al de água doce do mun do. So mos uma
na ção pri vi le gi a da, que tem o rio São Fran cis co, que
deu tan tas hi dre lé tri cas e que foi, ao lon go do tem po,
aban do na do. A sua ca lha, an tes tão pro fun da, hoje
está mu i to rasa. Sua va zão re du ziu subs tan ci al men te
e al gu mas de nos sas hi dre lé tri cas es tão ame a ça das
de não con ti nu a rem a fun ci o nar por fal ta de água. Fal -
tou a este Go ver no, já com sete anos de exis tên cia,
ca pa ci da de de pre vi são. Era pre ci so pro vi den ci ar a
re cu pe ra ção do rio São Fran cis co, pro je to ina diá vel,
mas que foi adi a do em fun ção de ou tras ques tões po -
lí ti cas, in clu si ve uma trans po si ção ina de qua da.

Tem ra zão V. Exª, Se na dor José Alen car. Va mos
tra ba lhar a fim de que o Bra sil con ti nue a cres cer.
Mas, la men ta vel men te, den tro do es pí ri to e da fi lo so -
fia des te Go ver no, não cres ce re mos nun ca. É pre ci so
que no pró xi mo ano, nas ele i ções, o povo bra si le i ro,
que so fre na pró pria car ne as con se qüên ci as de uma
po lí ti ca cru el e de sas tro sa, dê o seu re ca do.



Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Ca sil do
Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, com a per mis são de V.
Exª, an tes de fa zer o apar te pro pri a men te dito, eu
gos ta ria de fa zer o re gis tro de que o Vi ce-Prefeito, Ve -
re a do res, em pre sá ri os e re pre sen tan tes da so ci e da -
de da ci da de de Rio Sul, que fica no alto vale, no meu
Esta do de San ta Ca ta ri na, es tão na tri bu na de hon ra.
Di an te da que le prin cí pio so bre o qual fa lou o Se na dor 
José Alen car, de Mi nas Ge ra is, de que, se ana li sar -
mos a nos sa dí vi da em re la ção ao dó lar, com pa ran do
com o PIB bra si le i ro, es ta ria em mais ou me nos 79%
ou 80%. Veja bem onde é que es ta mos che gan do.
Hoje, os da dos es tão aí, e o Go ver no re co nhe ce que
o nos so en di vi da men to está em tor no de 51%. Há o
re co nhe ci men to pú bli co em re la ção ao Pro du to Inter -
no Bra si le i ro; o nos so com pro mis so está nis so. Há
pou co tem po, o nos so PIB era de apro xi ma da men te
30% em re la ção à dí vi da bra si le i ra, hoje já es ta mos
em 51%. Veja bem, quan do V. Exª in vo ca al guns ne o -
lo gis mos, al guns pres su pos tos, al gu mas fra ses usa -
das pelo Go ver no, es sas ques tões, por exem plo, do
ajus te fis cal, do equi lí brio, da res pon sa bi li da de fis cal
e do ra ci o na men to da ele tri ci da de. Qu an do V. Exª fala
em ra ci o na men to da ele tri ci da de, eu me per gun to:
será que não hou ve um ra ci o na men to de res pon sa bi -
li da de? Ouvi o Se na dor Amir Lan do fa lar so bre a
Argen ti na. Pen so que, para nós, da Amé ri ca do Sul, a
ques tão da re e le i ção não pe gou bem, Se na dor Car -
los Va la da res, por que Ca los Me nem foi re e le i to ba se -
a do numa pro pos ta de con ti nu ar o Pla no da Argen ti -
na. Ele ti nha que ser re e le i to, ti nham que mu dar a
Cons ti tu i ção da Argen ti na, por que, se não fos se ele,
ca i ria por ter ra a gran de ar ran ca da, a gran de mo der -
ni za ção da Argen ti na. Essa foi a tese, e o Par la men to
ar gen ti no foi a fa vor. Tal vez se guin do o exem plo da
Amé ri ca do Nor te. E aí foi le va do, a Argen ti na mu dou
e Me nen foi re e le i to. Em fun ção dis so, co me ça ram a
im preg nar os ou vi dos do nos so Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, em 1996. Fer nan do Hen ri que foi
ele i to em 1994 com a pro pos ta de mu dar o Bra sil, tra -
zer a es ta bi li za ção, de fa zer as re for mas do que era
ne ces sá rio para o País. Em 1996, nos en con tros com
o Me nen, que ha via sido re e le i to, o Pre si den te da
Argen ti na su ge riu que o nos so Pre si den te tam bém
re a li zas se mu dan ças, al ter ras se a Cons ti tu i ção, im -
plan tas se o ins ti tu to da re e le i ção, ale gan do que ha via
sido re e le i to com uma di fe ren ça mu i to gran de de vo -
tos. E aca bou con ven cen do o Pre si den te. E o nos so
Pre si den te, em vez de im plan tar as re for mas, co lo cou 
a tro pa de cho que aqui den tro do Con gres so Na ci o nal 

para fa zer as mu dan ças na Cons ti tu i ção e im plan tar a 
re e le i ção tam bém, como ocor reu. Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, se não hou ves se a re e le i ção na
Argen ti na as sim como no Bra sil, quem sabe es ta ría -
mos me lho res, por que as pro pos tas não po dem ser
em tor no de pes so as, mas em tor no de ide a is. As co i -
sas de vem acon te cer em tor no de pro pos tas con cre -
tas, e não em tor no de pes so as, como vi mos na
Argen ti na e no Bra sil. Implan ta mos aqui e, a par tir de
1996, não hou ve mais pro gres so por que tudo es ta va
em tor no da re e le i ção. E ago ra, Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res, pre ci sa mos cor rer atrás dos pre ju í zos,
te mos que fa zer a re for ma pos sí vel, e não a de se ja da
pelo País. E es ta mos nes sa si tu a ção, como é re co -
nhe ci do pelo Go ver no, com um en di vi da men to pú bli -
co já de 51% do PIB e, como dis se o Se na dor José
Alen car, tra du zin do em dó lar, já va mos para mu i to
mais. Por isso que a pre o cu pa ção e a aná li se de V.
Exª, que veio à tri bu na hoje, são acer ta das. O Bra sil
está lhe acom pa nhan do, pos to que to dos nós es ta -
mos pre o cu pa dos com isso, e te mos que ten tar ti rar o
pre ju í zo, nes sas al tu ras do cam pe o na to. Assim, eu
gos ta ria de me so li da ri zar com a idéia que V. Exª traz
nes te mo men to, pois é algo para to dos me di tar mos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, que é um gran de de ba te dor nes ta Casa, que co -
nhe ce em pro fun di da de os pro ble mas na ci o na is, fato
de mons tra do não só na dis cus são ple ná ria como na
sua par ti ci pa ção efe ti va nas co mis sões do nos so Se -
na do Fe de ral. O que V. Exª dis se aqui so bre a re e le i -
ção é a re a li da de. Ela foi cri a da não como uma ins ti tu -
i ção para be ne fi ci ar, do pon to de vis ta po lí ti co, o nos -
so País, os Esta dos e os Mu ni cí pi os. Ela se trans for -
mou em um pro je to pes so al do Pre si den te da Re pú -
bli ca, de Go ver na do res, de Pre fe i tos, que não só gas -
ta ram as ener gi as des se com ba li do País, como mu i -
tos en ter ra ram re cur sos su a dos da po pu la ção com a
ven da de es ta ta is, ou em obras sem ne nhu ma ob je ti -
vi da de, sem ne nhum fun da men to eco nô mi co, como
acon te ceu em meu Esta do. Vi, pela te le vi são, o Esta -
do do Pa ra ná se mo bi li zan do; ob ser va mos isso tam -
bém nos dis cur sos aqui pro fe ri dos pela Ban ca da do
Pa ra ná. Tive a opor tu ni da de de ver a bra vu ra do povo
do Pa ra ná para, di an te das li ções pas sa das, ten tar
evi tar, a qual quer cus to, a ven da de sua es ta tal, à Co -
pel. La men ta vel men te, por um voto, a Assem bléia po -
si ci o nou-se a fa vor. Mas sa be mos que exis te mu i ta in -
ter fe rên cia in de vi da, mu i ta pres são que não vem a
pú bli co, mu i ta van ta gem que não pode ser pu bli ca da.
É esta a de mo cra cia da re e le i ção, que pos si bi li tou a
que go ver na do res se con si de ras sem do nos do Te -



sou ro, do fu tu ro do Esta do, e o Pre si den te, o dono do
País. Hoje es ta mos mer gu lha dos num ce ná rio ame a -
ça dor: o que acon te ce na Argen ti na e nos pa í ses vi zi -
nhos pode acon te cer – é cla ro que pode acon te cer –
no nos so País.

Ti ve mos exem plos, de po is da que bra da Rús -
sia, que de mons tram isto; a Ma lá sia que brou; a Ta i -
lân dia e a Indo né sia tam bém que bra ram e re sol ve ram 
aten der ao FMI, e até hoje es tão mer gu lha das numa
cri se sem pre ce den tes. A Ma lá sia, por ter um di ta dor,
fe chou o país para não se eva di rem re cur sos do povo, 
la crou os ban cos para não se emi tir di nhe i ro e hoje se
re cu pe rou to tal men te. A sua dí vi da ex ter na pra ti ca -
men te foi ze ra da, o em pre go vol tou a ser ge ra do e o
país está vi ven do me lhor. Não sou eco no mis ta, mas
exis tem al guns eco no mis tas fa mo sos que es tão di -
zen do que se tra ta de uma fór mu la que pode ser es tu -
da da. A pró pria Argen ti na, ve ri fi can do que na base do 
de ses pe ro não ha ve rá sa í da, po de rá as su mir o exem -
plo da Ma lá sia. Aci ma de tudo, está a sal va ção de seu 
povo, de sua gen te. Espe ro que a Argen ti na não che -
gue a esse pon to, nem mes mo o Bra sil. No en tan to,
fica o exem plo.

O FMI deve to mar o cu i da do de não exi gir das
na ções sub de sen vol vi das um sa cri fí cio aci ma de
suas for ças, le van do as pes so as ao de ses pe ro, à
fome, à mi sé ria.

Há um Mi nis tro da Fa zen da no Bra sil que nun ca
tive o pra zer de ver vi si tan do o nos so Nor des te. S. Exª
pre ci sa ir ao Nor des te mais ami ú de para co nhe cer a
mi sé ria em que es ta mos vi ven do.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me con ce de um ou tro apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do, com pra zer, um ou tro apar te a V.
Exª.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Invo ca -
ram, à épo ca da re e le i ção, o sis te ma ame ri ca no. Nos
Esta dos Uni dos há re e le i ção. Não so mos con tra os
Esta dos Uni dos, mas não te mos a tra di ção da re e le i -
ção.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – A di fe ren ça, Se na dor Ca sil do Mal da ner, é que 
lá ha via uma tra di ção, não foi em cima de ne nhum
man da to. Tra di ção, em cur so, que a re e le i ção foi apro -
va da, como aqui

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – E aqui,
im plan tou-se uma re e le i ção sem tra di ção na Amé ri ca
do Sul e, ain da, em cur so. Foi algo ca su ís ti co. Cre io
que para o Me nen te ria sido me lhor que não hou ves -
se a re e le i ção. Ele te ria sa í do bem. Hoje, ve jam como

ele se en con tra, ve jam o País e a sua pró pria pes soa.
Tal vez até para o Fer nan do Hen ri que Car do so, o nos -
so Pre si den te, se não hou ves se a re e le i ção ele sa i ria
bem do car go. Po de ria, até, ele ge o seu su ces sor; o
pla no de es ta bi li za ção po de ria con ti nu ar e ele es ta ria
hoje me nos en ve lhe ci do, e me nos so fri do. Esta ria
per cor ren do o mun do, fa zen do pa les tras como es ta -
dis ta res pon sá vel pela im plan ta ção do sis te ma de es -
ta bi li za ção eco nô mi co do Bra sil, es ta ria mu i to mais
des can sa do. Ago ra está cor ren do atrás do pre ju í zo e
so fren do. O Bra sil não ti nha tra di ção de re e le i ção. Mu -
dar as re gras du ran te o jogo pode aca bar des sa for -
ma. Acon te ceu na Argen ti na e está acon te cen do
aqui, in fe liz men te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con clu in do, Sr. Pre si den te, ini ci ei o meu dis -
cur so di zen do que de sen vol vi men to e bem-estar so ci -
al não eram pa la vras que ri das pelo Go ver no, e se de -
pen des se dele, até pelo seu pró prio com por ta men to,
es sas pa la vras já de ve ri am ter sido abo li das da nos sa 
lín gua, tal o de sin te res se, tal o des pre pa ro com que
são tra ta das as ques tões so ci al e de sen vol vi men tis ta
do Bra sil.

Ve jam o caso, e o Se na dor Ney Su as su na já
men ci o nou o as sun to vá ri as ve zes, da ex tin ção da
Su de ne. Ocor reu um foco de cor rup ção na que le ór -
gão e em vez de o Go ver no se de bru çar na pu ni ção
dos cul pa dos, na in ves ti ga ção da qui lo que foi sub tra í -
do do País por ali ci a men to, cor rup ção e fra u de, o Go -
ver no en con trou um re mé dio mu i to fá cil: ex tin guiu a
Su de ne. Ora, se fos se essa a so lu ção, mu i tos ór gãos
te ri am que ser ex tin tos por que a cor rup ção tor nou-se
in fin dá vel no Bra sil. Sr. Pre si den te, di an te do aler ta,
não ape nas meu, mas tam bém de ou tros emi nen tes
Se na do res que en gros sa ram nos sas fi le i ras em de fe -
sa de um novo mo de lo para a eco no mia na ci o nal, que 
te nha em vis ta em pre go, em pre sa, in de pen dên cia, in -
su bor di na ção e ir re sig na ção di an te do qua dro de mi -
sé ria por que es ta mos pas san do, es pe ra mos que o
Go ver no en fren te o FMI e os Esta dos Uni dos. O mo -
de lo é in jus to e ex clu den te. A pa la vra ”de sen vol vi -
men to“ e a ex pres são ”bem-estar so ci al“ têm que vol -
tar ao nos so meio.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Ney
Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, con cor dan do com V. Exª
em pra ti ca men te tudo o que foi dito, peço que in clua,



nes se mo de lo, o tre i na men to da ju ven tu de, que, aliás, 
é o tema do meu dis cur so de hoje. Se não edu car mos
a ju ven tu de, se não a tre i nar mos para o mun do glo ba -
li za do — não bas ta a edu ca ção —, va mos ter pro ble -
mas. Com toda cer te za, pre ci sa mos de um pla no para 
a pró xi ma ge ra ção. Um país tem con ti nu i da de se a ju -
ven tu de for vis ta como in ves ti men to. E não é o que te -
mos fe i to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – De fato, as uni ver si da des bra si le i ras são o
tes te mu nho de tudo isso. O Bra sil é um dos pa í ses
que me nos apli ca re cur sos na uni ver si da de; per de
feio para a Argen ti na, que hoje está em cri se, per de
para o Chi le, para o Peru, para a Ve ne zu e la. E isso é
in con ce bí vel num país de di men são con ti nen tal e
com tan ta po ten ci a li da de como o Bra sil. Agra de ço a V. 
Exª pelo apar te.

Afi nal, Sr. Pre si den te, ter mi no con ci tan do to dos
os Se na do res e Se na do ras: de ve mos pen sar no fu tu -
ro do País, fa zen do com que a pa la vra ”de sen vol vi -
men to“ e a ex pres são ”bem-estar so ci al“ vol tem a in -
flu en ci ar as nos sas au to ri da des.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, o Sr. Edi son Lo bão, Pre si den te em
exer cí cio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Lind berg Cury.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, o Sr. Lind berg Cury, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril -
do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de por
per mu ta com o Se na dor Ney Su as su na.

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, ou vi mos aten ta -
men te o pro nun ci a men to do Se na dor Anto nio Car los
Va la da res. Te mos ou vi do os pro nun ci a men tos dos
Srs. Se na do res nas co mis sões téc ni cas da Casa, so -
bre tu do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Te -
mos acom pa nha do as en tre vis tas, os de ba tes, as au -
diên ci as pú bli cas – e re fi ro-me prin ci pal men te àque la
em que com pa re ceu o dig no Mi nis tro da Fa zen da – e
che ga mos à con clu são, Sr. Pre si den te, de que o nos -
so País está an gus ti a do di an te da in se gu ran ça eco -
nô mi ca em que vi ve mos.

Pa re ce que a cada dia o mun do en tra mais num
cli ma de tu mul to, in cer te za e in se gu ran ça den tro da
pro pa la da e de can ta da glo ba li za ção. Indis cu ti vel men -
te, de ve-se à glo ba li za ção a ra pi dez com que pas sa -

mos a vi ver, so bre tu do na área da co mu ni ca ção. Não
faz mu i to tem po – eu ain da me lem bro – que uma car -
ta do in te ri or de Go iás para che gar aos Esta dos Uni -
dos ou a qual quer País da Eu ro pa le va va pra ti ca men -
te um mês; que não exis tia te le fo ne; que os aviões
eram len tos e os na vi os mais ain da. De re pen te, pas -
sa mos a, de qual quer par te do pla ne ta, co mu ni -
car-nos com qual quer pes soa, como que um ver da -
de i ro mi la gre.

Nes ta hora, o que acon te ce? Os po de ro sos ti ra -
ram pro ve i to do avan ço no ter re no das co mu ni ca ções
e, com fa ci li da de, do mi na ram a eco no mia.

Hoje ob ser va mos que um de sas tre na Ásia se
re fle te nas eco no mi as do Bra sil, da Argen ti na e ou -
tros. A eco no mia, hoje, está nas mãos de gru pos po -
de ro sís si mos que não têm ou tros in te res ses se não os 
seus pró pri os; são aque les que não têm alma – te nho
dito – nem pá tria; que vêem o di nhe i ro como Deus e a
eco no mia como ener gia ex clu si va. Não que rem sa ber 
do que se pas sa no in te ri or do Bra sil, dos pa í ses afri -
ca nos ou dos asiá ti cos. Qu e rem di nhe i ro e amar ram
os po vos de tal ma ne i ra que os pa í ses mais po bres
sub me tem-se à von ta de des ses gru pos po de ro sos.

Os Esta dos Uni dos vão bem; pro gre di ram mu i to
nas úl ti mas dé ca das. Eles, de fato, ex pe ri men ta ram
um de sen vol vi men to ex tra or di ná rio. Os Esta dos Uni -
dos são os ma i o res con tri bu in tes da Orga ni za ção das 
Na ções Uni das, são os ma i o res con tri bu in tes de to -
dos os ór gãos in ter na ci o na is for ma dos por co le gi a -
dos de pa í ses. Com isso, os Esta dos Uni dos exer cem
esse gran de po der so bre os de ma is pa í ses.

Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, Ban co Mun di al,
Ban co de De sen vol vi men to – em to das es sas ins ti tu i -
ções es tão os Esta dos Uni dos com a mão po de ro sa a 
di tar nor mas. Isso tem, a cada dia, pro vo ca do apre en -
sões à nos sa so ci e da de.

Sr. Pre si den te, não há como ne gar a in ter fe rên -
cia drás ti ca do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal no co ti -
di a no do nos so País, as se gui das exi gên ci as de ajus -
tes nas con tas pú bli cas que ini bem as pers pec ti vas
de in ves ti men tos so ci a is. Esse era o cla mor, há pou -
cos ins tan tes, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

A cada so li ci ta ção de em prés ti mos, no vos sa cri -
fí ci os são im pos tos ao já an gus ti a do e so fri do povo
bra si le i ro. Seg men tos im por tan tes de nos sa so ci e da -
de aca bam sen do pu ni dos em fun ção de me di das ri -
go ro sas que, efe ti va men te, não so lu ci o nam o im pas -
se da dí vi da bra si le i ra, mas de i xam, como mar cas, o
cres ci men to da mi sé ria jun to à gran de ma i o ria do
povo.



O País tem fe i to imen sos sa cri fí ci os para se
ade quar ao fi gu ri no des ses tec no cra tas in ter na ci o na -
is, mas a cada ro da da de ne go ci a ções eles sem pre
que rem mais. E não po de mos ta par o sol com a pe ne -
i ra. Ao que es ta mos no va men te as sis tin do é, sim,
uma cla ra in ter fe rên cia ex ter na nos des ti nos do País.
O que ve ri fi ca mos é a que bra de nos sa so be ra nia,
para aten der a uma li nha de con du ta no pro ces so
eco nô mi co cu jos re sul ta dos prá ti cos são ne ga ti vos
para o povo e al ta men te pre ju di ci a is para ao nos so
de sen vol vi men to.

Para li be rar em prés ti mo da or dem de US$ 15 bi -
lhões, o FMI pre ten de que o Go ver no bra si le i ro ele ve
a pre vi são de su pe rá vit pri má rio de R$32 bi lhões para 
R$40 bi lhões. Isso im pli ca rá no vos cor tes or ça men tá -
ri os, pre vis tos para o ano de 2002. É nes te as pec to
que re si de a mi nha pre o cu pa ção cen tral.

Os cor tes or ça men tá ri os, ine vi ta vel men te, de -
ve rão atin gir o já sa cri fi ca do se tor so ci al do País, tra -
zen do mais an gús tia e afli ção para nos sa gen te. É o
caso es pe cí fi co dos apo sen ta dos, que po dem no va -
men te ter os seus di re i tos ame a ça dos. Isso sem fa lar
no fun ci o na lis mo pú bli co, que não re ce beu ne nhum
au men to no atu al Go ver no e, ago ra, se re vol ta com a
de ci são to ma da pela Pre si dên cia da Re pú bli ca de re -
a jus tar em min gua dos 3,5% os seus sa lá ri os. Com
es ses ín di ces, me lhor se ria que pro vi dên cia ne nhu ma 
fos se to ma da. Afi nal, a ca te go ria se sen tiu agre di da e
hu mi lha da.

Mas, Sr. Pre si den te, o tema cen tral que me traz
hoje a esta tri bu na é a cons ta ta ção de que o Go ver no
pla ne ja, ou tra vez, ins ti tu ir a con tri bu i ção pre vi den ciá -
ria dos ser vi do res ina ti vos. Esse me ca nis mo foi ten ta -
do vá ri as ve zes e re je i ta do pelo Con gres so Na ci o nal.
Tam bém em qua tro de ci sões con se cu ti vas, o Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral con si de rou a me di da afron to sa à
Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor,
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Se na dor, 
per mi ta-me con clu ir o meu ra ci o cí nio e, logo após,
com mu i ta hon ra, con ce de rei o apar te a V. Exª.

Ale ga o Go ver no que, para al can çar a eco no mia 
adi ci o nal de R$ 10,3 bi lhões nos or ça men tos des te e
do pró xi mo ano, é ne ces sá rio in sis tir na apro va ção de
uma emen da cons ti tu ci o nal pre ven do a con tri bu i ção
pre vi den ciá ria dos ser vi do res ina ti vos.

O ajus te das con tas pú bli cas pre vis to no novo
acor do com o FMI exi gi rá uma re du ção de R$ 6 bi -
lhões nas des pe sas de cus te io e de in ves ti men to da
União em 2002, mas não ha ve rá cor tes na Lei de Me i -

os des te ano, quan do o ajus te será am pli a do em R$
3,7 bi lhões.

O re a jus te de 3,5% para os sa lá ri os dos ser vi do -
res pú bli cos a par tir de ja ne i ro, efe ti va men te, não con -
se gue cor ri gir as per das ve ri fi ca das nos úl ti mos anos, 
se quer che ga a co brir o au men to das ta ri fas de ener -
gia elé tri ca, te le fo ne, cor re i os e até mes mo o pre ço da 
ga so li na.

Des sa for ma, a equi pe eco nô mi ca agra va ain da
mais esse ce ná rio ao in sis tir na co bran ça da con tri bu -
i ção pre vi den ciá ria dos ina ti vos, para fi nan ci ar o dé fi -
cit da Pre vi dên cia dos ser vi do res pú bli cos.

Por de ver de jus ti ça e de cons ciên cia, que ro de -
cla rar a mi nha apre en são em re la ção à me di da que o
Go ver no está pre ten den do ado tar em des fa vor dos
ina ti vos.

Sr. Pre si den te, as exi gên ci as do Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal fa zem com que o Go ver no bus que
re du zir as suas des pe sas com a área de as sis tên cia
so ci al, atin gin do – como quer o Go ver no – os ina ti vos
e os pro gra mas so ci a is, e tome uma sé rie de me di das 
que, ao fi nal, re dun dam em pre ju í zos di re tos às ca -
ma das mais so fri das da so ci e da de. O Fun do só não
se pre o cu pa com o au men to exa ge ra do nas con tas
ex ter nas do País. Hoje ou ama nhã, com sa cri fí cio do
nos so povo, es ses cre do res in ter na ci o na is re ce be -
rão, como têm re ce bi do ao lon go dos anos, com so fri -
men to do nos so povo.

O Bra sil po de ria es tar hoje numa po si ção mu i to
mais con for tá vel; po de ria es tar com pe tin do com pa í -
ses mais de sen vol vi dos, não fos se esse sa cri fí cio que 
nos tem sido im pos to pelo en di vi da men to ex ter no do
nos so País.

Sr. Pre si den te, eco no mi zam-se R$10 bi lhões
com es ses cor tes em áre as fun da men ta is para so ci e -
da de bra si le i ra, mas o acrés ci mo de R$10 bi lhões na
dí vi da ex ter na do País não se con ta. Quer di zer,
faz-se eco no mia de dez, e, na ver da de, o que se faz é
um au men to de cem.

É con tra isso que nos in sur gi mos. Não po de mos 
fal tar com os nos sos com pro mis sos in ter na ci o na is.
Não; te mos que hon rá-los, po rém por meio de me i os
que não re pre sen tem o sa cri fí cio de mi lhões de bra si -
le i ros. Não é pos sí vel que, num País com tan tas po -
ten ci a li da des, pre sen ci e mos o pa ga men to de ju ros
exor bi tan tes, en quan to apro xi ma da men te 32 mi lhões
de ir mãos nos sos vi vem numa si tu a ção aba i xo da li -
nha de po bre za. Com isso não po de mos nos con for -
mar. Tam bém não po de mos nos con for mar com uma
dis tri bu i ção in jus ta de ren da.



Pre ci sa mos, Sr. Pre si den te, dar um bas ta àque -
les que fa zem em prés ti mos que, ao fi nal, re dun da rão
em be ne fí cio pró prio, ao re ce be rem a dí vi da acres ci -
da de ju ros es cor chan tes. Isso não po de mos ace i tar.

Sr. Pre si den te, sei que o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so é um ho mem, por for ma ção, sen sí -
vel às ques tões so ci a is, mas, la men ta vel men te, Sua
Exce lên cia tem ce di do à po lí ti ca eco nô mi ca tra ça da
por tec no cra tas fri os, in sen sí ve is, que vêem ape nas
nú me ros e ig no ram a si tu a ção afli ti va de gran de par te
da po pu la ção bra si le i ra.

Não po de mos, em hi pó te se al gu ma, para co brir
in te res ses in ter na ci o na is, des pir qua se 40 mi lhões de 
bra si le i ros. Não que re mos, Sr. Pre si den te, aque la as -
sis tên cia ime di a ta, aque le so cor ro ne ces sá rio aos
que pas sam fome, aos que não têm casa para mo rar.
Qu e re mos uma po lí ti ca eco nô mi ca que não pre ju di -
que o nos so pro ces so de de sen vol vi men to, mas que
crie em pre gos e pro por ci o ne con di ções de vida re al -
men te dig nas para o nos so povo.

Não po de mos re sol ver os pro ble mas na ci o na is
com o sa cri fí cio dos so fri dos, dos apo sen ta dos, da -
que les que a vida in te i ra tra ba lha ram em be ne fí cio da
nos sa Pá tria e ago ra es tão des pro vi dos de for ças;
não po de mos de les ti rar mi ga lhas ape nas por que são 
mu i tos e a soma des sas mi ga lhas será re al men te
con si de rá vel para acu dir os in te res ses do FMI. Aí,
não, Sr. Pre si den te.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço V.
Exª com mu i ta hon ra.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Iris Re zen de, pri me i ra men te, ex ter no a mi nha ale gria
ao ver V. Exª e o Se na dor Anto nio Car los Va la da res
tra tan do des sa ques tão. O acor do do Bra sil com o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e a po lí ti ca eco nô mi ca 
do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so são a ra zão
de todo o nos so so fri men to e do pou co cres ci men to
eco nô mi co do Bra sil ao lon go des ses úl ti mos anos. O
Go ver no Fer nan do Hen ri que, na ver da de, não con se -
gue re sol ver o pro ble ma e tem afun da do este País ao
lon go do tem po. Estou ex tre ma men te pre o cu pa do
com a si tu a ção do Bra sil, por que os R$44 bi lhões ar -
ran ca dos com sa cri fí cio da so ci e da de bra si le i ra não
são su fi ci en tes para pa gar 40% do com pro mis so da
dí vi da ex ter na – ou seja, 60% so mam-se ao ca pi tal da 
dí vi da a cada ano que pas sa. Por isso, ela cres ce
numa pro por ção mu i to ma i or do que o au men to do
nos so Pro du to Inter no Bru to. Qu an do o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so as su miu o Go ver no, ha -

via um com pro me ti men to da dí vi da em tor no de 29%
do PIB e hoje esse va lor já ul tra pas sou 52%. Há dois
pon tos em que dis cor do do Go ver no, e o pri me i ro diz
res pe i to ao au men to li ne ar para o fun ci o na lis mo pú -
bli co. O Go ver no de ve ria bus car uma for ma – e o Con -
gres so Na ci o nal pre ci sa ria aju dar nes se tra ba lho –
pela qual esse au men to fos se di fe ren ci a do. Não cre io
que é jus to, em ne nhu ma hi pó te se, o au men to li ne ar,
ou seja, igual para to dos, por que, Se na dor Iris Re zen -
de, as di fe ren ças sa la ri a is, mes mo en tre o fun ci o na -
lis mo pú bli co, são as tro nô mi cas, ab sur das e ina ce i tá -
ve is, in clu si ve no que diz res pe i to às de si gual da des
en tre os fun ci o ná ri os dos Po de res Le gis la ti vo, Exe cu -
ti vo e Ju di ciá rio. É pre ci so que esse au men to seja
con ce di do de ma ne i ra di fe ren ci a da, ou seja, ma i or
para quem ga nha me nos e me nor para quem re ce be
mais. No que tan ge aos apo sen ta dos – o se gun do
pon to a que faço re fe rên cia –, pen so como V. Exª. No
en tan to, pon de ro uma si tu a ção: se não va mos des -
con tar do sa lá rio dos apo sen ta dos, é pre ci so le var em 
con ta que as apo sen ta do ri as dos fun ci o ná ri os pú bli -
cos ge ram, efe ti va men te, um dé fi cit de R$40 bi lhões,
ou seja, é qua se o va lor do su pe rá vit que o Go ver no
está exi gin do do povo bra si le i ro. E mes mo que pa gue -
mos 11% – V. Exª paga, o fun ci o ná rio pú bli co tam bém 
– e con si de ran do tudo o que o Go ver no ar re ca da, ain -
da fal tam R$40 bi lhões para pa gar os 2 mi lhões de
apo sen ta dos do fun ci o na lis mo pú bli co bra si le i ro. E,
aqui para nós, Se na dor Iris Re zen de, há mu i to apo -
sen ta do ga nhan do rios de di nhe i ro, há apo sen ta do ri -
as as tro nô mi cas e ina ce i tá ve is. O Con gres so Na ci o -
nal, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e o Exe cu ti vo não ti -
ve ram ain da co ra gem de de fi nir o teto sa la ri al. Aqui
mes mo no Con gres so Na ci o nal, há mais de 150 De -
pu ta dos Fe de ra is e Se na do res que ga nham o sa lá rio
cor res pon den te ao man da to e ain da apo sen ta do ri as
as tro nô mi cas por fora; exis te Se na dor e De pu ta do Fe -
de ral ga nhan do R$20 mil ou R$25 mil por mês. Isso
pre ci sa ser cor ri gi do, por que a mi sé ria do povo é mu i -
to gran de, a di fi cul da de é mu i to gran de. O Con gres so
Na ci o nal não as su me sua res pon sa bi li da de, o Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral e o Exe cu ti vo tam bém não. Nin -
guém en fren ta essa ques tão. Enten do que há apo -
sen ta dos que ga nham mu i to mais do que me re ce ri -
am, por não te rem re co lhi do o su fi ci en te para per ce -
be rem es ses va lo res as tro nô mi cos. Há pes so as em
uni ver si da des, em tri bu na is e em ou tros lu ga res per -
ce ben do R$18 mil, R$20 mil de apo sen ta do ria, isso é
ina ce i tá vel di an te da mi sé ria do povo. Fi nal men te,
faço vo tos para que V. Exª, o Se na dor Ma gui to Vi le la e 
ou tros in te gran tes do PMDB con si gam re ti rar o apo io
do Par ti do a este Go ver no que tan to mal tem fe i to à



so ci e da de bra si le i ra. Sei da luta in ter na que V. Exas tra -
vam ago ra, mas o PMDB, ao lon go de seis anos, vem
apo i an do to das as de ci sões do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. Espe ro que V. Exas con si gam sair
vi to ri o sos nes sa con ven ção, re ti rem o apo io do
PMDB a este Go ver no en tre guis ta, que só pen sa em
pa ga men to de dí vi da, em sub mis são aos pa í ses de -
sen vol vi dos, e o re con du za para a li nha de atu a ção
da que le ve lho MDB de mo crá ti co, a fa vor do povo.
Apre sen ta rei, ama nhã, Se na dor Iris Re zen de, uma
emen da cons ti tu ci o nal que im põe à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal to dos os acor dos do Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal. No nos so en ten di men to, isso
de ve ria ocor rer hoje, mas o Go ver no pen sa de modo
di ver so e re a li za acor dos des con si de ran do nos sas
de ci sões. É o caso da apro va ção da Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as, na qual es ta va pre vis to um su pe rá vit
pri má rio no Orça men to de 31 mi lhões, e ago ra se re -
mos obri ga dos a ace i tar 46 mi lhões. O acor do des res -
pe i tou uma de ci são do Con gres so Na ci o nal. Apre sen -
ta rei ama nhã uma emen da que já con ta com 42 as si -
na tu ras e fa rei um dis cur so so bre a eco no mia bra si le i -
ra, re ba ten do as pa la vras do Mi nis tro Pe dro Ma lan na
Co mis são. Espe ro que os Par la men ta res des ta Casa, 
prin ci pal men te os do PMDB, a apro vem. Não é pos sí -
vel que o Con gres so Na ci o nal não se im po nha di an te
des se des res pe i to do Exe cu ti vo para com o Le gis la ti -
vo bra si le i ro. De se jo sor te a V. Exª na dis pu ta do
PMDB. Que V. Exas ven çam e afas tem o Par ti do des te
Go ver no que tem fe i to mu i to mal ao Bra sil.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ade mir Andra de pelo apar te, que
com pro va o que afir mei ini ci al men te. A Na ção vive ex -
tre ma men te an gus ti a da di an te da in cer te za em re la -
ção ao fu tu ro da eco no mia bra si le i ra. V. Exª tem ra zão
quan to a cer tos exa ge ros ob ser va dos nas apo sen ta -
do ri as con ce di das País afo ra. Mas não é, ilus tre Se -
na dor, em fun ção de mi li o ná ri as apo sen ta do ri as que
ocu po a tri bu na. Estou aqui no in tu i to de de fen der os
in te res ses dos apo sen ta dos de um, dois, três, qua tro
sa lá ri os mí ni mos, que são in su fi ci en tes para uma fa -
mí lia vi ver com dig ni da de.

Re co nhe ço que a equi pe eco nô mi ca, pela qual
te nho res pe i to, pos sui seus va lo res. Mas, la men ta vel -
men te, ano após ano, a pre o cu pa ção des sa equi pe
não é ou tra se não os ín di ces de in fla ção. Não que rem
sa ber as di fi cul da des vi vi das pela po pu la ção, que rem
sa ber ape nas de que a in fla ção está con ti da, mes mo
que nes sa con ten ção mi lhões de bra si le i ros so fram,
co mam o pão que o di a bo te nha amas sa do com o
rabo.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Iris Re zen de, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Iris Re zen de, V. Exª, no seu dis cur so, está
dan do um to que es pe ci al ao Se na do; está aler tan do o 
Go ver no Fe de ral, mais uma vez, como tem fe i to ao
lon go do seu man da to, de que esta po lí ti ca está le -
van do o nos so País ao em po bre ci men to. Há fal ta de
sen si bi li da de para en ten der que o País não sig ni fi ca
dó lar, que o País não sig ni fi ca dí vi da ex ter na. O nos so 
País é ha bi ta do por gen te, por povo que so fre, que
pre ci sa de co mi da, que pre ci sa tra ba lhar, ter sos se go
para sus ten tar a sua fa mí lia e dar edu ca ção aos seus
fi lhos. E hoje o que ve mos é que o deus, o im pe ra dor
de tudo é o mer ca do fi nan ce i ro. Se o mer ca do fi nan -
ce i ro está ra i vo so, o Go ver no logo se pre o cu pa: ”olha, 
es ta mos per den do a cre di bi li da de di an te do mer ca -
do“. E per der a cre di bi li da de di an te do povo, que é
vida, que tem o po der de de ci são para ti rar esse Go -
ver no que aí está e co lo car ou tro? Pen so que o Go -
ver no está in cor ren do num sé rio equí vo co, por que,
em vez de se ali ar ao povo, alia-se ao mer ca do fi nan -
ce i ro in ter na ci o nal. Vi mos os da dos es tar re ce do res
que V. Exª di vul gou no seu dis cur so e que mos tram,
in so fis ma vel men te, que o nos so Go ver no, como fa lei
an te ri or men te, está que ren do abo lir do nos so di ci o -
ná rio a pa la vra ”de sen vol vi men to“ e a ex pres são
”bem-estar so ci al“. Antes, ain da ou vía mos fa lar nes -
sas pa la vras como ob je ti vo de um go ver no de sen vol -
vi men tis ta, de um go ver no pro gres sis ta. Essas pa la -
vras já não fa zem par te do di ci o ná rio da Equi pe Eco -
nô mi ca do Go ver no. Qu an do fa la mos em Equi pe Eco -
nô mi ca do Go ver no, fa la mos já sa ben do de que es ta -
mos fa lan do: não é da Equi pe Eco nô mi ca, é do Go -
ver no como um todo; é do pró prio Pre si den te da Re -
pú bli ca, que é o con du tor da nos sa po lí ti ca. Por que se 
es ti vés se mos num re gi me par la men ta ris ta, aí o Con -
gres so Na ci o nal te ria cul pa di re ta pelo fra cas so, ou
ob te ria os lou ros de uma vi tó ria eco nô mi ca, de uma
po lí ti ca eco nô mi ca vi to ri o sa. No en tan to, es ta mos
num re gi me pre si den ci a lis ta, em que o Pre si den te é a 
fi gu ra cen tral, é o co man dan te do Exe cu ti vo, é quem
tra ça as nor mas de ar re gi men ta ção de seus Mi nis -
tros, vi san do o êxi to do seu pla no go ver na men tal. É
la men tá vel que o Pre si den te da Re pú bli ca, que é o
con du tor des sa po lí ti ca, in sis ta em obe de cer às nor -
mas di ta das pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
Esse já é um dis cur so meio can sa do. O Go ver no diz:
”O Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal... o pró prio Bra sil é
só cio.“ Sim. O Bra sil é só cio, mas te ria ca pa ci da de de



in flu en ci ar as na ções que dele par ti ci pam no sen ti do
de cri ar um am bi en te fa vo rá vel às mu dan ças so ci a is
que pre ci sam ocor rer nos pa í ses sub de sen vol vi dos,
por que es tão sen do le va dos ao fim do poço. A Argen -
ti na está aí. Hoje ou ama nhã, essa cri se vol ta rá à
tona. Oito bi lhões não sig ni fi cam nada di an te de mais
de US$100 bi lhões que a Argen ti na está de ven do.
Isso ape nas vai dar um alen to, um de sa fo go mo men -
tâ neo para acal mar o rei cha ma do mer ca do, mas não
vai re sol ver o pro ble ma da que le país. Os pa í ses que
par ti ci pam do G-7 hoje es tão im pos si bi li ta dos de se
re u nir di an te da ira de na ções, até as de sen vol vi das.
O povo des sas na ções está re a gin do. A qual quer mo -
men to eles es ta rão se re u nin do até em um sub ma ri -
no, por que da úl ti ma vez em que se re u ni ram na Itá lia
qua se fo ram tru ci da dos, não o fo ram por que a Po lí cia
in ter ve io, mas é o pró prio povo da Itá lia, dos pa í ses
de sen vol vi dos, que re a giu a essa po lí ti ca de sas tro sa,
cru el, em que a am bi ção do mi na, aci ma de tudo, as
de ci sões in ter na ci o na is. Por tan to, que ro pa ra be ni zar
V. Exª e me so mar ao seu dis cur so em de fe sa dos ina -
ti vos que são co lo ca dos na con ta do Go ver no como
pes so as ca pa zes de pa ga rem essa po lí ti ca equi vo ca -
da de in jus ti ça so ci al.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, pelo im -
por tan te apar te de V. Exª que, in dis cu ti vel men te, veio
va lo ri zar o nos so pro nun ci a men to. Dá-nos se gu ran ça
per ce ber que pes so as do qui la te de V. Exª têm a mes -
ma pre o cu pa ção que de mons tra mos.

Sr. Pre si den te, sou gra to a V. Exª pela ge ne ro si -
da de em per mi tir-nos ul tra pas sar o tem po, mas não
que ro ser in jus to com o Se na dor Ney Su as su na, que
nos ce deu a sua ins cri ção pelo fato de ter mos com -
pro mis sos nes se ho rá rio. Qu e ro vol tar a esta tri bu na
para con ti nu ar de ba ten do, por que en ten do que do de -
ba te sur gi rão as lu zes para, jun tos – Exe cu ti vo e Le -
gis la ti vo – en con trar mos um ca mi nho se gu ro para
este País. Não po de mos ace i tar que se pre ju di que o
de sen vol vi men to, a pro du ção em fun ção de se con ter
uma in fla ção tra zen do pre ju í zos in sa ná ve is ao nos so
País. Estou cer to de que o mun do eco nô mi co há de
en ten der que in fla ção não se com ba te ape nas com
de cre tos, mas so bre tu do com pro du ção. À pro por ção
que o País au men tar a sua pro du ção, os pre ços ten -
de rão a cair, o povo terá ali men tos mais aces sí ve is, a
in dús tria ofe re ce rá ao povo pro du tos sub fa tu ra dos
mais ba ra tos. E não será ape nas com essa po lí ti ca de 
cor te de des pe sas es sen ci a is à vida de um país.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
como Lí der do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para tra tar de
um as sun to de fun da men tal im por tân cia para o País.

Cer ca de 17 mil em pre sas, das 128 mil que ade -
ri ram ao Re fis, se rão ex clu í das do Pro gra ma de Re -
cu pe ra ção Fis cal, ins ti tu í do pelo Go ver no Fe de ral no
ano pas sa do. O pro gra ma ti nha a am bi ção de re gu la -
ri zar a si tu a ção fis cal de 3 mi lhões de con tri bu in tes
ina dim plen tes em todo o País.

A pri me i ra re fle xão que gos ta ria de sus ci tar é
exa ta men te esta: de um uni ver so de três mi lhões de
con tri bu in tes ina dim plen tes só 128 mil em pre sas ade -
ri ram ao pro gra ma, sen do que 17 mil de las, já no pri -
me i ro ano, de ve rão ser ex clu í das.

Ou seja, 95% do uni ver so das ade sões pre su mi -
das ao pro gra ma não ocor re ram. O que le vou o em -
pre sa ri a do na ci o nal a re je i tar o pro gra ma en tão? Fica
evi den te que algo, sem de lon ga, pre ci sa rá ser fe i to de 
modo a aper fe i ço ar o pro gra ma.

As 128 mil em pre sas que ade ri ram ao Re fis re -
pre sen tam ape nas 5% do to tal de ina dim plen tes,
esse re sul ta do mo des to mos tra o quan to é vas to o ca -
mi nho en tre a pro pos ta go ver na men tal e as de sa que -
ci das plan tas in dus tri a is bra si le i ras.

Afi nal de con tas o es to que da dí vi da re pre sen ta -
da por esse uni ver so de ina dim plen tes é su pe ri or a
R$300 bi lhões, uma soma, sem dú vi da ne nhu ma, sig -
ni fi ca ti va.

Por isso se faz ne ces sá rio – há pou co con ver sa -
va com o Se na dor Ney Su as su na so bre o as sun to –
um pro gra ma que ve nha cri ar con di ções para re gu la -
ri zar a si tu a ção fis cal des sas em pre sas. A ma i o ria es -
ma ga do ra do em pre sa ri a do na ci o nal, nes sa si tu a ção, 
é de ina dim plen tes, por tan to, não pos su em, no mo -
men to, con di ções de sal dar suas dí vi das fis ca is e es -
tão lon ge de se rem so ne ga do res, os qua is, es tes sim, 
não me re cem aju da al gu ma do Go ver no Fe de ral. O
ina dim plen te re co nhe ce que deve e só não paga seus 
com pro mis sos por ab so lu ta fal ta de con di ções de ca i -
xa, já o so ne ga dor des co nhe ce qual quer dé bi to e
aten ta con tra a or dem tri bu tá ria, o que não pode nem
deve ser to le ra do de for ma al gu ma.

Não é pos sí vel con vi ver com essa re a li da de. É
ne ces sá rio que as em pre sas bra si le i ras, de um lado,
pos sam equa ci o nar esse pas si vo, que é, em par te, o
re fle xo de uma car ga tri bu tá ria in com pa tí vel com a
ati vi da de em pre sa ri al bra si le i ra e, de ou tro, re co lham



seus tri bu tos e con tri bu i ções em dia, par ti ci pan do ati -
va men te do de sen vol vi men to do País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para
equa ci o nar o pas sa do, res ga tan do o em pre sá rio na -
ci o nal da mar gi na li da de, pro po nho a ime di a ta re a ber -
tu ra do pra zo para que as em pre sas pos sam ade rir ao 
Re fis, des de que ele seja, evi den te men te, re for mu la -
do e ade qua do às con di ções atu a is.

Os em pre sá ri os per ce be ram que é van ta jo so
ade rir ao Re fis. Eles no ta ram que po dem re to mar a
ca de ia pro du ti va sem a ten são de ter os bens in dis po -
ní ve is. Res ta-nos ape nas ade quar o pro gra ma, ou vin -
do, evi den te men te, as su ges tões do se tor. Te nho ab -
so lu ta con vic ção de que o Se cre tá rio Na ci o nal da Re -
ce i ta, Dr. Eve rar do Ma ci el, tem essa com pre en são e
pro pó si to.

Gos ta ria de lem brar que os Esta dos tam bém
pos su em um gran de es to que de dí vi das tri bu tá ri as
que po de ri am ter o mes mo tra ta men to dado à ques -
tão fe de ral. Só o meu Esta do, Ala go as pos sui um es -
to que de cré di tos no va lor de apro xi ma da men te
R$400 mi lhões, sem pers pec ti vas de re ce bi men to al -
gum, uma vez que a ma i o ria dos pro ces sos está em
fase fi nal de exe cu ção e não há ga ran tia ne nhu ma
des se re co lhi men to.

Acre di to que se o Go ver no Fe de ral aju das se os
Esta dos na con cep ção de um pro gra ma idên ti co ao
Re fis fe de ral, com as mo di fi ca ções per ti nen tes, es ta -
ría mos re cu pe ran do, no âm bi to es ta du al, inú me ras
em pre sas, que hoje, la men ta vel men te, es tão mar gi -
na li za das do pro ces so pro du ti vo.

Já en cer ran do, Sr. Pre si den te, a União Fe de ral
não vive, ou não exis te sem os Esta dos, e os Esta dos
não exis tem sem a União Fe de ral. Se um de pen de do
ou tro, faz-se ne ces sá rio que ra ci o ci ne mos de for ma
in ter de pen den te. Ao se pen sar na so lu ção para um
pro ble ma fe de ral, é pre ci so que exis ta um si mi lar no
âm bi to dos Esta dos, se ria im por tan te in cluí-los nes sa 
so lu ção.

Na ques tão es pe cí fi ca do Re fis, se ria im por tan -
te que o Go ver no Fe de ral de sen vol ves se, em con jun -
to com os Esta dos, um mo de lo de Re fis ”es ta du al“,
nos mes mos mol des do fe de ral, para que a so lu ção
para as em pre sas fos se, des sa for ma, glo bal.

Ao Go ver na dor do meu que ri do Esta do das Ala -
go as de se jo, de pú bli co, des ta tri bu na, fa zer um ape lo
no sen ti do de que tome, o mais ra pi da men te pos sí vel, 
a ini ci a ti va de pro cu rar re pre sen tan tes de ou tros en -
tes da fe de ra ção que já ado ta ram o Re fis es ta du al
como Ser gi pe, San ta Ca ta ri na e São Pa u lo – só para
ci tar al guns Esta dos – com o pro pó si to de ado tar no

Esta do de Ala go as um pro gra ma es ta du al para re fi -
nan ci a men to das dí vi das com im pos tos de sua com -
pe tên cia. Assim, Sr. Pre si den te, sem dú vi da ne nhu -
ma, to dos es ta ri am ga nhan do.

Mu i to obri ga do.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– So li ci to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a V. Exª a pa la vra pela or dem.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
se for pos sí vel, den tro do ho rá rio da ses são, eu gos ta -
ria que V. Exª me con ce des se cin co mi nu tos, ape nas
para fa lar so bre o Sim pó sio de Sa ú de Su ple men tar,
que será re a li za do nos dias 28 e 29.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Se bas tião Ro cha, res tam-nos ape nas 13 mi -
nu tos de ses são, e o pró xi mo ora dor ins cri to, por per -
mu ta com o Se na dor Iris Re zen de, é o no bre Se na dor 
Ney Su as su na, a quem con ce do a pa la vra.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– V. Exª pode pror ro gar a ses são por cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra o Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, uma na ção tem
uma sé rie de com po nen tes im pres cin dí ve is, ci ta rei
dois: o ter ri tó rio – sem o qual ela não exis te – e a po -
pu la ção. A po pu la ção está es tra ti fi ca da, para ser sim -
plis ta, en tre jo vens, pes so as de ida de me di a na e ve -
lhos que já es tão apo sen ta dos.

Sr. Pre si den te, mu i tas ci vi li za ções e até mes mo
fi ló so fos de las – e até mes mo da nos sa – pre o cu pa -
ram-se com a edu ca ção da ju ven tu de, a qual, den tro
da pe re ni da de de um país, re pre sen ta o fu tu ro. Esta -
mos no pal co por al gum tem po, da qui a pou co sa i re -
mos dele e en tra rão os que são jo vens. Nes te País, la -
men ta vel men te, o tre i na men to, a edu ca ção dos jo -
vens não re ce be o tra ta men to que de ve ria.

Ve ri fi ca mos que al guns pa í ses ti ve ram a co ra -
gem de fa zer uma mo di fi ca ção brus ca no tre i na men to 
e edu ca ção – ve jam que uso as pa la vras ”tre i na men -
to“ e ”edu ca ção“ – e com isso con quis ta ram es pa ço
gran di o so no mun do. La men ta vel men te, no Bra sil,
não te mos fe i to des sa for ma. Nós acom pa nha mos a
ver ten te ibé ri ca: cul tu ra su per fi ci al, de pou ca pro fun -
di da de, Sr. Pre si den te. A nós in te res sa sa ber quem foi 
o es cri vão da fro ta de Fer não de Ma ga lhães, o co le ti -
vo de bor bo le ta, co i sas que não têm sig ni fi ca do al -
gum.



Antes po día mos dar-nos esse, mas hoje, no
mun do glo ba li za do, não po de mos dar-nos a esse
luxo. Nele, quem não está tre i na do para cri ar, pro du zir 
e fa zer per de o em pre go para quem está em ou tro
con ti nen te.

A di fe ren ça en tre um go ver nan te e um es ta dis ta
é que este vê mu i to além, en quan to o go ver nan te per -
ma ne ce olhan do o pró prio um bi go. Não po de mos fi -
car olhan do o um bi go. Te mos de agir se guin do o
exem plo de pes so as que pen sa ram como es ta dis tas.
E é den tro des sa pers pec ti va que, apro ve i tan do este
mo men to em que es tou na tri bu na – es tou en cur tan -
do mu i to um dis cur so que de ve ria ser lon go e bem
exem pli fi ca do exa ta men te para man ter o es pí ri to de -
mo crá ti co e, com isso, que os com pa nhe i ros ain da
pos sam fa lar , in sis to nes se tema, pois não te mos in -
ves ti do em nos sa ju ven tu de.

Pode fal tar di nhe i ro para tudo, mas não para in -
ves tir no fu tu ro da Na ção. Con si de re mos o meu Esta -
do, o de V. Exª ou qual quer ou tro, e in da gue mos: o
que te mos fe i to para que a nos sa ge ra ção de jo vens,
os ho mens de ama nhã, pos sam en fren tar a glo ba li za -
ção?

Vejo um País como a Co réia, que fez uma mo di -
fi ca ção, Ta i wan, e está ex por tan do para o mun do
todo. Ta i wan, com 22 mi lhões, tem US$900 bi lhões in -
ves ti dos na Ásia e US$120 bi lhões no bol so para in -
ves tir. Por quê? Eles ti ve ram a co ra gem de fa zer uma
edu ca ção para o mun do glo ba li za do.

Estou cri ti can do o Mi nis tro da Edu ca ção? Não.
Ele está fa zen do um bem, tudo o que é pos sí vel den -
tro do mo de lo tra di ci o nal. É que esse mo de lo já não
nos ser ve. Pre ci sa mos ter co ra gem de rom per os gri -
lhões, que brar os pa ra dig mas e avan çar para um
mun do no qual se pre ci sa pro du zir, ex por tar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem, fa -
lei na ex por ta ção e so bre por tos, mas isso não vai
acon te cer se nós não mu dar mos a men ta li da de da
nos sa ge ra ção quan to ao tre i na men to e à edu ca ção
da pró xi ma ge ra ção.

Atu al men te, no Bra sil – para ter mos uma idéia
do que está ocor ren do -, há uma per cen ta gem gi gan -
tes ca: 7 mi lhões de pes so as en tre 10 e 17 anos es tão
tra ba lhan do. Exis te uma enor me par ce la da nos sa po -
pu la ção que, por es tar na mi sé ria ab so lu ta, não tem
como in ves tir na edu ca ção dos fi lhos. E o que es ta -
mos fa zen do? Esta mos cri an do pes so as de pen den -
tes tam bém para o fu tu ro?

Pre ci sa mos re pen sar uma po lí ti ca para a nos sa
ju ven tu de den tro de um mun do glo ba li za do que exi ge
en si no, sim, e onde é con si de ra do anal fa be to quem

só sabe ler e es cre ver. É ne ces sá rio co nhe cer tec no -
lo gia, apren der um ofí cio e sa ber pro du zir nem que
seja ar te sa na to de qua li da de, que gere re cur sos, di vi -
den dos, para que o pro gres so no nos so País não per -
ca o rit mo.

Sr. Pre si den te, nós que so mos Par la men ta res,
que re pre sen ta mos o povo, te mos que aler tar as nos -
sas au to ri da des de que é ne ces sá rio uma edu ca ção
mais prá ti ca para os jo vens, mais con di zen te com o
mun do glo ba li za do, que exi ge o en si no tec no ló gi co,
exi ge o fa zer, o en si nar a fa zer para que pos sa mos
com pe tir. São ata vis mos e pa ra dig mas que nós va -
mos ter que que brar. Não po de re mos, de ma ne i ra al -
gu ma, se que re mos que este País vá para fren te, de i -
xar de fa zer isso.

Vol ta rei ao tema em ou tra opor tu ni da de, dada a
exi güi da de do pra zo. Qu e ro de i xar na men te de cada
um de nós essa pre o cu pa ção.

Ouvi aqui, há pou cos mi nu tos, o Se na dor Re nan 
Ca lhe i ros, le van tan do uma tese com a qual co mun -
guei na mes ma hora, a do Re fis, em que to dos te mi -
am en trar e hoje che ga ram à con clu são de que é uma
boa sa í da. O pra zo, to da via, está fe cha do e a re a ber -
tu ra é ne ces sá ria, além da ex pan são para um Re fis
es ta du al.

Qu e ro de i xar aqui um as sun to para pen sar mos,
qual seja, a re for mu la ção do en si na men to para a nos -
sa ju ven tu de. Nós te mos que pa rar com os exem plos
an ti gos. Va mos que brar es ses gri lhões e bus car um
mo de lo que sir va para que a nos sa ju ven tu de re ce ba
como in ves ti men to esta edu ca ção. Que fal te tudo,
mas não o in ves ti men to na ju ven tu de. Só va mos con -
se guir mu dar o Bra sil quan do essa ju ven tu de ti ver
con di ções de par tir para um novo ob je ti vo: o de cons -
tru ir um País que terá um lu gar es pe ci al nes te mun do, 
e te mos tudo para isso. Fal tam ape nas a von ta de e o
in di ca ti vo da di re ção.

Fi na li zo, Sr. Pre si den te, por que ha via pro me ti do
ao meu ami go Ri car do San tos que, às 18 ho ras e 20
mi nu tos, en cer ra ria para que S. Exª pu des se dis por
de pra zo para tam bém fa lar.

Vol ta rei a este as sun to por que me re ce apro fun -
da men to e mu i ta re fle xão.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ri car do San tos, pelo tem po que res ta do ho rá rio
nor mal de ex pe di en te.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – 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, ti ve mos



opor tu ni da de de ma ni fes tar mo-nos, nes ta tri bu na, na
úl ti ma se gun da-feira, so bre o pro ces so de de sa ce le -
ra ção da eco no mia bra si le i ra nes te se gun do tri mes tre 
de 2001, em re la ção a igual pe río do do ano pas sa do,
con tra ri an do to das as pre vi sões ofi ci a is e de en ti da -
des de clas se pa tro na is so bre as pers pec ti vas de
cres ci men to da eco no mia bra si le i ra que, como se
sabe, es ta va pre vis to para al can çar en tre 2,7% a
2,8% no pre sen te exer cí cio.

Esse de sem pe nho, re gis tra do pe los da dos do
IBGE – Insti tu to Bra si le i ro de Eco no mia e Esta tís ti ca
– já si na li za para um cres ci men to, no ano 2001, in fe ri -
or a 2%.

Dis se mos tam bém que pelo me nos dois fa to res
no front in ter no mo ti va ram este ines pe ra do de sem pe -
nho: a ele va ção da taxa bá si ca de ju ros de 15,75% para
19% ao ano – de mar ço para cá, e os efe i tos da cri se
ener gé ti ca, par ti cu lar men te so bre o se tor in dus tri al.

Mas nos sa pre o cu pa ção, nes te mo men to, está
fo ca li za da so bre o se tor de ro chas or na men ta is do
Esta do do Espí ri to San to, que vem pas san do por uma 
con jun tu ra ex tre ma men te di fí cil, pois, além dos efe i -
tos da cri se ex ter na, da ele va ção da taxa de ju ros e da 
cri se ener gé ti ca, esse seg men to so freu uma abrup ta
ele va ção na alí quo ta de in ci dên cia do IPI (Impos to so -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos) de 0% para 10%. O se -
tor, há mais de 15 anos, era isen to des sa alí quo ta
dada sua or ga ni za ção in dus tri al se me lhan te à do
seg men to de ce râ mi ca ver me lha, em que tam bém
pre do mi nam mé di as e pe que nas em pre sas, mu i tas
de las com ca rac te rís ti cas ar te sa na is.

Com re la ção ao au men to da alí quo ta de IPI, vá -
ri os Se na do res e meus com pa nhe i ros de Ban ca da,
Se na do res Pa u lo Har tung e Ger son Ca ma ta, es ta -
mos re a li zan do ges tões jun to ao Mi nis tro Pe dro Ma -
lan e ao Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, Eve rar do Ma -
ci el, para que se ado te uma so lu ção que eli mi ne a tri -
bu ta ção es ta be le ci da, da dos os efe i tos al ta men te ne -
ga ti vos so bre a ofer ta de ro chas or na men ta is e a ir ri -
só ria con tri bu i ção des sa me di da para a am pli a ção da
re ce i ta pú bli ca fe de ral. Espe ra mos, em bre ve, uma
so lu ção fa vo rá vel das au to ri da des re fe ri das.

O se tor de ro chas or na men ta is do Bra sil foi in -
clu í do den tre os seg men tos mais di nâ mi cos na com -
po si ção da pa u ta das ex por ta ções bra si le i ras, cu jas
ven das ex ter nas já su pe ra ram US$270 mi lhões no
ano pas sa do. Tudo in di ca que esse seg men to po de ria 
su pe rar a meta de US$600 mi lhões fi xa da pelo Pro -
gra ma Espe ci al de Expor ta ções do Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, que es -
ta be le ceu para o ano de 2003 a meta de US$600 mi -
lhões a que nos re fe ri mos.

Todo o se tor se mo bi li zou para atin gi-la, me lho ran -
do suas plan tas in dus tri a is, mo der ni zan do seu par que
pro du ti vo e ele van do, por via de con se qüên cia, sen si -
vel men te a qua li da de e a com pe ti ti vi da de dos pro du tos,
que pas sa ram a ter ma i or va lor agre ga do, am pli an do-se 
a par ti ci pa ção de pro du tos aca ba dos (la mi na dos e la -
dri lhos, por exem plo), nas ven das to ta is.

O se tor de ro chas or na men ta is re a li zou pe sa -
dos in ves ti men tos, tan to com re cur sos pró pri os dos
em pre sá ri os quan to com o apor te de fi nan ci a men tos
ofi ci a is.

A cri se ener gé ti ca, ao es ta be le cer quo tas de con -
su mo por em pre sa, atin giu, em che io, as uni da des mais
di nâ mi cas do se tor, que bus ca ram am pli ar suas ven das
no mer ca do ex ter no, acar re tan do, mu i tas ve zes, si tu a -
ções de di fí cil so lu ção para as em pre sas, re la ci o na das
com os com pro mis sos fi nan ce i ros as su mi dos com os
ban cos fi nan ci a do res e com os com pro mis sos fir ma dos 
con tra tu al men te com seus cli en tes.

De fato, a ex pan são da pro du ção e a me lho ria
da qua li da de dos pro du tos não pu de ram se re a li zar
efe ti va men te com a im pos si bi li da de – dada a res tri -
ção do for ne ci men to de ener gia – de se co lo car em
mo vi men to no vas ins ta la ções e má qui nas mais atu a li -
za das.

Em nos so Esta do, par ti cu lar men te no prin ci pal
pólo de pro du ção e pro ces sa men to de ro chas or na -
men ta is – Ca cho e i ro de Ita pe mi rim – essa si tu a ção
tem-se mos tra do es pe ci al men te dra má ti ca, por quan -
to hou ve uma enor me mo bi li za ção e in cen ti vo en tre
as em pre sas do se tor – es ti mu la das, in clu si ve, por
par te do Go ver no Fe de ral atra vés do Pro gra ma Espe -
ci al de Expor ta ções –, que pas sa ram a vis lum brar se -
ri a men te as pers pec ti vas ofe re ci das pelo mer ca do in -
ter na ci o nal e a am pli ar sua par ti ci pa ção no mer ca do
do més ti co de pi sos e re ves ti men tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa ze mos
es sas con si de ra ções to man do por base a ex po si ção
de mo ti vos en ca mi nha da pela Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de 
Ca cho e i ro de Ita pe mi rim, Sin di ca to das Indús tri as de
Ro chas Orna men ta is do Espí ri to San to, Cen tro Tec -
no ló gi co do Már mo re e Gra ni to do Esta do do Espí ri to
San to e Sin di ca to dos Tra ba lha do res das Indús tri as
de Extra ção e Be ne fi ci a men to do Már mo re e Gra ni to
de Ca cho e i ro de Ita pe mi rim, den tre ou tras en ti da des
re pre sen ta ti vas, da ta da de 31 de ju lho des te ano, em
que a si tu a ção de cri se do se tor é re la ta da nos di ver -
sos as pec tos já men ci o na dos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Ri car do San tos, in ter rom po V. Exª para di zer



que pror ro go a ses são por cin co mi nu tos para que V.
Exª ter mi ne seu dis cur so.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Te mos de en con trar uma so lu ção que im pe ça o es -
tran gu la men to des se seg men to in dus tri al clas si fi ca -
do como um dos se to res de ma i or po ten ci al de am pli -
a ção de ven das no mer ca do ex ter no.

Nes se sen ti do, já es ta mos re a li zan do ges tões
jun to ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te, da Câ ma ra Na ci o nal
de Ges tão do Se tor de Ener gia Elé tri ca, ob je ti van do
aten der à jus ta re i vin di ca ção do se tor de már mo re e
gra ni to do Esta do do Espí ri to San to, que so li ci ta a fle -
xi bi li za ção dos cri té ri os ado ta dos para a fi xa ção de
quo tas, ba se a da na re du ção de 20% do con su mo de
ener gia elé tri ca, cal cu la da so bre a nova po tên cia ins -
ta la da nas uni da des in dus tri a is após os in ves ti men tos 
re a li za dos pelo se tor a par tir de se tem bro de 2000.
Ou tras so lu ções que pos sam ter o mes mo efe i to de
fle xi bi li zar o for ne ci men to de ener gia para o seg men -
to de ve ri am ser es tu da das em pro fun di da de pela Câ -
ma ra Na ci o nal de Ges tão de Ener gia, a exem plo de
es tu dos as se me lha dos que vêm sen do re a li za dos
para ou tros seg men tos eco nô mi cos, con si de ran do
cri té ri os de aná li se do re fe ri do ór gão e que le vem em
con ta: os in ves ti men tos re a li za dos pe los em pre sá ri -
os; o nú me ro de em pre gos a ser ge ra dos com a ex -
pan são da pro du ção; o va lor das ven das ex ter nas a
se rem acres ci das às ex por ta ções bra si le i ras e a ex -
pan são do se tor para o mer ca do do més ti co.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha pelo 
res tan te do tem po da pror ro ga ção con ce di da ao Se -
na dor Ri car do San tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª e tam bém
ao Se na dor Ri car do San tos. Se rei bre ve, co la bo ra rei
com a Mesa.

De se jo ape nas co mu ni car ao Ple ná rio e à Na -
ção que o Se na do es ta rá pro mo ven do um sim pó sio
nos dias 28 e 29 de agos to – ter ça e quar ta-feira da
pró xi ma se ma na –, numa par ce ria com o Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de e a Co mis são de Se gu ri da de So -
ci al e Fa mí lia da Câ ma ra dos De pu ta dos, pre si di da
pela De pu ta da La u ra Car ne i ro. Quem re pre sen ta o
Se na do na co or de na ção des se even to é a Co mis são
de Assun tos So ci a is do Se na do, pre si di da pelo Se na -
dor Ro meu Tuma. O Se na do está, con jun ta men te
com es sas ins ti tu i ções, pro mo ven do esse sim pó sio
so bre sa ú de su ple men tar e fa zen do um ba lan ço da

re gu la men ta ção dos pla nos de sa ú de nes se pe río do
de três anos de vi gên cia da Lei de Pla nos e Se gu ros
de Sa ú de.

Re cen te men te, hou ve um mo men to con tur ba do
com a edi ção da me di da pro vi só ria, mas, como já é de 
co nhe ci men to da Na ção que o Go ver no re ti ra rá, na
pró xi ma edi ção da me di da pro vi só ria, os pon tos po lê -
mi cos que ca u sa ram gran de re a ção da opi nião pú bli -
ca, o sim pó sio acon te ce rá em cli ma de nor ma li da de
no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la.

Con vi do to dos os Srs. Se na do res e Srs. De pu ta -
dos Fe de ra is, os in te res sa dos nes se as sun to de pla -
nos e se gu ros de sa ú de e to dos os seg men tos so ci a is
que par ti ci pam des se se tor para es ta rem pre sen tes ao 
sim pó sio. A aber tu ra ocor re rá no dia 28 de agos to, ter -
ça-feira pró xi ma, às nove ho ras da ma nhã, no Au di tó rio 
Pe trô nio Por tel la. O even to se se gui rá du ran te todo o
dia de ter ça-feira e tam bém na quar ta-feira, dia 29.

Lem bro tam bém, Sr. Pre si den te, que a Co mis -
são de Assun tos So ci a is re a li za rá, nes ses mes mos
dias, so men te em ho rá rio di fe ren te, na sala de re u -
nião des sa Co mis são, duas im por tan tes au diên ci as
pú bli cas so bre o pro je to de lei que re gu la men ta a apli -
ca ção do si li co ne no or ga nis mo hu ma no. O re fe ri do
pro je to pro í be o uso de si li co ne lí qui do no or ga nis mo
hu ma no e es ta be le ce re gras para o im plan te da pró -
te se de si li co ne.

Sou Re la tor des se pro je to, já re a li za mos uma
au diên cia pú bli ca na Co mis são de Assun tos So ci a is e 
ha ve rá ou tras duas nos dias 28 e 29, ter ça-feira e
quar ta-feira, res pec ti va men te, às 10 ho ras. Vá ri os Se -
na do res so li ci ta ram vis ta do pro je to e, por tan to, pre -
ten dem opi nar. É fun da men tal que es ses Par la men ta -
res in te res sa dos es te jam pre sen tes nes sas re u niões
na Co mis são de Assun tos So ci a is.

Mu i to obri ga do, mais uma vez, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res João Alber to Sou za, Val mir

Ama ral, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Car los Be zer ra,
Ro me ro Jucá, Fran ce li no Pe re i ra e Ma u ro Mi ran da
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos,
na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter -
no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil é um
país que tem pres sa de apren der. Pro vam essa ver da -
de as no tí ci as ve i cu la das pela im pren sa em me a dos
des te mês de agos to, co men tan do a ex plo são dos
cur sos su pe ri o res de cur ta du ra ção, seja cri a dos por



ins ti tu i ções de en si no tra di ci o na is, seja os ela bo ra dos 
para di fu são por meio da Inter net.

Nos anos se ten ta, gra ças à Lei nº 5.692, de
agos to de 1971, os bra si le i ros des co bri ram os cur sos
su ple ti vos, uma so lu ção ra zo a vel men te ve loz para os
que não pos su íam for ma ção de ní vel fun da men tal ou
mé dio. Nos úl ti mos anos, a fa ci li da de de cur sos rá pi -
dos che gou ao en si no su pe ri or. As uni ver si da des po -
dem ofe re cer os cha ma dos cur sos se qüen ci a is, com
du ra ção de dois anos e com di re i to a di plo ma de en si -
no su pe ri or.

Em 1999, se gun do da dos do Cen so do Mi nis té -
rio da Edu ca ção, ha via 10.200 va gas em cur sos de
cur ta du ra ção. Em 2001, a es ti ma ti va é de que exis -
tam 200.000 va gas. Para 2002, as va gas de ve rão su -
pe rar um mi lhão so men te em 29 cam pos da Uni ver si -
da de Pa u lis ta – Unip, uma uni ver si da de par ti cu lar.

Os cur sos de cur ta du ra ção nas ce ram da ne -
ces si da de de sa tis fa zer à de man da do mer ca do que
nem sem pre pre ci sa de pro fis si o na is com fa cul da de
com ple ta, mas de téc ni cos mais bem qua li fi ca dos do
que os egres sos do en si no mé dio.

Ao lado dos cur sos se qüen ci a is, ul ti ma men te,
vem ocor ren do ou tra gran de ex plo são: os cur sos mi -
nis tra dos por meio da Inter net. Esti ma-se que exis tam 
mais de 30.000 cur sos on li ne, no Bra sil. São cur sos
que abran gem um uni ver so enor me do sa ber. Ofe re -
cem gra du a ção e pós-graduação, tre i na men to ou in -
for ma ção, pas sa tem po e la zer, ou sim ples men te cu ri -
o si da des. Nes se cam po, o pro je to mais am bi ci o so é o
da Uni ver si da de Pú bli ca Vir tu al do Bra sil – a Uni re de,
um con sór cio cons ti tu í do de 68 ins ti tu i ções pú bli cas.

Na pri me i ra quin ze na de agos to, re a li zou-se, em 
Bra sí lia, o VIII Con gres so Inter na ci o nal de Edu ca ção
a Dis tân cia. No even to, o en si no pela Inter net foi o
tema prin ci pal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, lou vá vel,
de um lado, a di nâ mi ca cri a ti va dos se to res que se
ocu pam des sas ino va ções. São se to res que cap tam
as ne ces si da des da po pu la ção e as de man das do
mer ca do com ex tra or di ná ria ra pi dez. No en tan to, pre -
o cu pa-me gran de men te a não cor res pon den te e con -
co mi tan te ra pi dez com que o Esta do re a ge e acom pa -
nha es sas ini ci a ti vas, em de fe sa da cli en te la que
acor re a tais cur sos. O cam po é vas to e, sem o con tro -
le do po der pú bli co, a po pu la ção pode ter as ex pec ta -
ti vas lu di bri a das e le sa dos seus ob je ti vos e eco no -
mia.

No que se re fe re aos cur sos de cur ta du ra ção,
por exem plo, mu i tas ins ti tu i ções, no afã de con quis tar
no vos alu nos a um cus to bem me nor do que o da gra -

du a ção nor mal, abrem cur sos sem obe de cer à ori en -
ta ção do Mi nis té rio da Edu ca ção. Na área da sa ú de,
onde têm ocor ri do os ma i o res pro ble mas, a ma i o ria
dos con se lhos de me di ci na já emi tiu nor mas que pro í -
bem o re gis tro de di plo mas de cur sos se qüen ci a is. O
Con se lho Fe de ral de Nu tri ci o nis tas – CFN con si de ra
um ris co as no vas es pe ci a li za ções, en tre elas a de
nu tri ção de atle tas. Há cur sos de cur ta du ra ção de jor -
na lis mo com alu nos já for ma dos, mas sem di plo ma,
por que o cur so não foi au to ri za do pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção. Há cur sos se qüen ci a is de psi co lo gia em
Uni ver si da des Esta du a is, to tal men te ir re gu la res. O
Mi nis té rio da Edu ca ção, po rém, pou co pode fa zer
para de ter a ra pi dez com que são ins ta la dos es ses
cur sos. As uni ver si da des têm au to no mia para
abri-los. A aná li se do Mi nis té rio só é fe i ta após um ano 
de fun ci o na men to.

Na área da Inter net, no Bra sil, há pro li fe ra ção de 
cur sos de aper fe i ço a men to pro fis si o nal, mas o Mi nis -
té rio ain da não re co nhe ce a le gi ti mi da de des ses cur -
sos. Enquan to a mul ti pli ca ção de si tes cria uma alta
quan ti da de de no vas op ções para quem pre ten de es -
tu dar pela rede, os es pe ci a lis tas ape nas co me çam a
ava li ar para de fi nir até que pon to é vá li do e pro fun do o 
apren di za do vir tu al. Nes se âm bi to, aliás, dão-se im -
pli cân ci as de gran de abran gên cia, pois a in tro du ção
da nova tec no lo gia re quer mu dan ça de men ta li da de,
de for ma a en ca mi nhar para a cons tru ção de só li do
ar ca bou ço de sa ber e não ape nas para ope ra ci o na li -
zar for mas áge is de trans mis são.

Há gran de avan ço tec no ló gi co, mas qua se nada 
em ma té ria de um mo de lo pe da gó gi co para usar ade -
qua da men te os ins tru men tos do avan ço. A ar ran ca da
do en si no on li ne foi im pul si o na da por en ge nhe i ros
que cri a ram atra en tes soft wa re, mas é qua se nula a
pre sen ça de pe da go gos no pro ces so e são es cas sas
as pes qui sas so bre qua is os mé to dos de en si no são
mais ade qua dos. Assim, não há uma pe da go gia para
o mo de lo da Inter net.

O País, no en tan to, já pos sui boas ex pe riên ci as
quan to ao en si no à dis tân cia. Lem bro aqui o Insti tu to
Uni ver sal Bra si le i ro com seus cur sos de ele trô ni ca,
cor te e cos tu ra, de se nho ar tís ti co, me câ ni ca de au to -
mó ve is e au xi li ar de es cri tó rio por cor res pon dên cia.
Nos seus ses sen ta anos de exis tên cia, já aten deu a
qua tro mi lhões de pes so as. Ou tras ex pe riên ci as po -
de ri am ser lem bra das como exi to sas no en si no à dis -
tân cia: o Pro je to Mi ner va, para a qua li fi ca ção de pro -
fes so res, e o Mo bral, para ven cer o anal fa be tis mo.
Mas uma gran de len ti dão das ins ti tu i ções en vol vi das
com o en si no e do go ver no atra van ca o di na mis mo e
a cri a ti vi da de nes se cam po. Enquan to isso, gi gan tes



como a Unext.com, dos Esta dos Uni dos, pre pa ra-se
para aten der ao mer ca do em pre sa ri al do Bra sil com o 
en si no à dis tân cia.

Ou tro pro ble ma é sa ber se o Mi nis té rio da Edu -
ca ção, cujo acom pa nha men to dos cur sos for ma is de
cur ta du ra ção já é de fi ci en te, terá me ca nis mos de fis -
ca li za ção para ga ran tir a qua li da de dos cur sos, tan to
no que diz res pe i to ao con te ú do quan to no que se re -
fe re à obe diên cia à le gis la ção es pe cí fi ca. Pes qui sas
fe i tas nos Esta dos Uni dos de mons tram que o per cen -
tu al de eva são dos alu nos da Inter net é mu i to alta,
mais de 70 %, e o ín di ce de em pre ga bi li da de dos que
con clu em tais cur sos, mu i to ba i xo.

A con se qüên cia do des pre pa ro e da ine fi ciên cia
nes se cam po, em bre ve tem po, se rão ava lan chas de
alu nos, que pa ga ram e se for ma ram, ba ten do à por ta
da Jus ti ça para re i vin di car o re gis tro dos di plo mas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
tem pres sa de apren der. O Bra sil é uma imen sa es co -
la em po ten ci al. É im pe ri o so tam bém que haja pres -
sa, ar ro jo e com pe tên cia na es tru tu ra ção de me ca nis -
mos de acom pa nha men to e fis ca li za ção. Do con trá -
rio, os bra si le i ros de man dan tes des ses cur sos es ta -
rão su je i tos a per cor rer uma lon ga via-crucis, la de a -
da de es pe ci a lis tas em ti rar pro ve i to das ne ces si da -
des da po pu la ção, aven tu re i ros da cap tu ra fá cil de re -
cur sos, uma via-crucis  po vo a da de re vol ta, de cer te -
za de in jus ti ça, de de ses pe ran ça, de de si lu são, de
sen ti do de aban do no, e de gas tos con si de rá ve is para
quem já tem eco no mia cur ta.

Mu i to obri ga do.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no es ta do de di re i -
to não se jus ti fi ca a omis são go ver na men tal com re la -
ção à Lei Ma i or, a nos sa Car ta Mag na, que, com a
pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 19, de 4
de ju nho de 1998, pas sou a con ter dis po si ti vo que as -
se gu ra a to dos os ser vi do res a re vi são em suas re mu -
ne ra ções. Esse di re i to está con sa gra do no Inci so X do 
art. 37, no qual cons ta que é ”...as se gu ra da re vi são
ge ral anu al, sem pre na mes ma data e sem dis tin ção
de ín di ces“.

To dos sa be mos que a úl ti ma vez que ocor reu
uma re vi são ge ral nas re mu ne ra ções dos ser vi do res
pú bli cos foi em ja ne i ro de 1995. Por tan to, em ja ne i ro
de 2002 já se es ta rá che gan do a sete anos sem re a -
jus te.

Com toda a cor ro são sa la ri al ocor ri da du ran te o
pe río do, é ne ces sá rio que o Go ver no te nha sen si bi li -
da de, prin ci pal men te em re la ção aos ser vi do res das
ca te go ri as mais ba i xas, pois al gu mas car re i ras pas -

sa ram por uma re mo de la ção, por as sim di zer, nas
suas es tru tu ras de car gos e sa lá ri os, ten do me lho ra -
do sig ni fi ca ti va men te sua si tu a ção. Isso, no Po der
Exe cu ti vo, pois, nos ou tros po de res, os ser vi do res
con ti nu am amar gan do uma de fa sa gem que vem de -
te ri o ran do ir re ver si vel men te seus pa drões de vida.
Essa per da de qua li da de in flui, com cer te za, no ren di -
men to, pois é pre vi sí vel que se bus quem ou tras fon -
tes de ren da, como é o caso de po li ci a is que fa zem o
re for ço de seus sa lá ri os tra ba lhan do como se gu ran -
ças par ti cu la res, e, da mes ma for ma, pode ocor rer
com ou tros que bus cam com ple men tar sua ren da,
dis far ça da men te, por meio de ati vi da des co mer ci a is
ou no mer ca do in for mal de tra ba lho.

As per das acu mu la das no pe río do são es ti ma -
das em mais de 75% pe las en ti da des re pre sen tan tes
da ca te go ria, ba se a das em da dos das pes qui sas eco -
nô mi cas de ma i or cre di bi li da de em re la ção ao cál cu lo
da in fla ção do pe río do. Isso sig ni fi ca uma per da bru tal 
de po der aqui si ti vo com re fle xos in ques ti o ná ve is na
qua li da de de vida.

Ci da dãos que an tes man ti nham os fi lhos em es -
co las par ti cu la res, em bus ca de uma me lhor qua li da -
de de en si no, vê em-se na con tin gên cia de co lo cá-los
em es co las pú bli cas; e ou tros gas tos que não po de ri -
am ser con si de ra dos luxo, a exem plo do ci ta do, aca -
bam sen do cor ta dos. Além dis so, mes mo ocu pan do
car gos que exi gem uma boa apre sen ta ção no que diz
res pe i to ao ves tuá rio, os ser vi do res não con se guem
mais apre sen tar-se como se ria re co men dá vel de vi do
à que da de po der aqui si ti vo.

Pri me i ra men te, os tra ba lha do res do ser vi ço pú -
bli co fo ram obri ga dos a aper tar os cin tos; ago ra, já es -
tão cor tan do na car ne.

O ar gu men to da ne ces si da de de ajus te fis cal
não pode ser vir como jus ti fi ca ti va para pro te lar ain da
mais a sa tis fa ção des se di re i to dos tra ba lha do res pú -
bli cos.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em de ci são unâ ni -
me so bre ação de in cons ti tu ci o na li da de pro pos ta por
Par ti dos de Opo si ção, ma ni fes tou-se pela ne ces si da -
de de o Go ver no cum prir o que está de ter mi na do na
Cons ti tu i ção. O Pre si den te do STF afir mou que o con -
ge la men to dos ven ci men tos dos ser vi do res pú bli cos
”é in com pa tí vel com o pres su pos to da ob ser vân cia ir -
res tri ta das nor mas cons ti tu ci o na is“. Aliás, esse fato
vem ca u san do al gum mal-estar no re la ci o na men to
en tre os Po de res Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, pois as de -
cla ra ções do Pre si den te do STF de que o Go ver no
tem, sim, a obri ga ção de fa zer a re vi são anu al dos sa -
lá ri os, na im pren sa fa la da, es cri ta e te le vi si va, não
agra dou aos di ri gen tes do Po der Exe cu ti vo que de -



fen di am o con ge la men to, por as sim di zer, dos sa lá ri -
os dos ser vi do res, sob o ar gu men to de que o re a jus te
tra ria gas tos ex ces si vos, pre ju di can do a re a li za ção
das me tas eco nô mi cas acer ta das com o Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal. O Mi nis tro Mar co Au ré lio Mel lo,
Pre si den te do STF, ad ver tiu que a ele va ção dos ven -
ci men tos é obri ga tó ria, tan to para efe i to de man ter ín -
te gro o or de na men to ju rí di co, quan to para sus ten tar a 
har mo nia dos Po de res.

Co lo ca dos con tra a pa re de pe ran te a opi nião
pú bli ca, di ri gen tes go ver na men ta is ace nam ago ra
com um re a jus te ir ri só rio, numa fa i xa en tre 3 a 5%
para to dos os ser vi do res. Enten de mos que o Go ver no 
faz des se anún cio um ba lão de en sa io, pois o des con -
ten ta men to pro vo ca do for ça ria a uma ne go ci a ção in -
ten sa por par te dos re pre sen tan tes das ca te go ri as e,
no que se re fe re aos par la men ta res, na des ti na ção e
apro va ção de ver bas or ça men tá ri as es pe cí fi cas.

É ina ce i tá vel que se con ti nue mas sa cran do os
ser vi do res pú bli cos e, ao mes mo tem po, se jo gue
toda a cul pa da ine fi ciên cia da má qui na ad mi nis tra ti va 
so bre as cos tas dos mes mos, quan do são tão des -
pres ti gi a dos pe los di ri gen tes e ví ti mas de uma po lí ti -
ca de ar ro cho im pen sá vel até mes mo en quan to es ti -
ve mos sob o re gi me mi li tar.

Cre io que não adi an ta alon gar-me so bre o as -
sun to, que está em evi dên cia há bas tan te tem po e já
foi ob je to de pro nun ci a men to de vá ri os dos no bres
Co le gas.

Ape nas que ro jun tar-me ao coro dos que de fen -
dem um tra ta men to mais jus to, dig no e, por que não
di zer, hu ma no para os tra ba lha do res que são res pon -
sá ve is pelo fun ci o na men to da má qui na que exe cu ta
to das as ações de go ver no, tan to no Po der Le gis la ti -
vo, como no Po der Exe cu ti vo e no Po der Ju di ciá rio.

Cons ciên cia das di fi cul da des por que pas sa o
País, na qua li da de de ho mens pú bli cos, to dos te mos
nes ta Casa; po rém não é jus to que as me tas de ajus -
tes acer ta dos com or ga nis mos in ter na ci o na is se jam
atin gi das à cus ta do sa cri fí cio dos ser vi do res.

Espe ro que o bom sen so pre va le ça, as sim como 
o es ta do de di re i to e a obe diên cia às nor mas cons ti tu -
ci o na is, e que o Go ver no de fi na para o pró xi mo ano
um ín di ce mi ni ma men te ace i tá vel e pos sí vel para o
iní cio da re cu pe ra ção do po der aqui si ti vo e da dig ni -
da de do tra ba lha dor pú bli co.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con quan -
to pos sa pa re cer oci o so aqui re pi sar, o fato é que nun -
ca é de ma is res sal tar que, sem Edu ca ção, o pro gres -

so e o de sen vol vi men to so ci o e co nô mi cos são ab so lu -
ta men te in viá ve is.

De que for ma na ções como os Esta dos Uni dos,
a Fran ça, a Ale ma nha, os pa í ses nór di cos, o Ja pão e
a Aus trá lia, den tre ou tras, lo gram um sig ni fi ca ti vo e
so fis ti ca do de sen vol vi men to? Indu bi ta vel men te, em
de cor rên cia da pri o ri da de que sem pre ou tor ga ram à
ins tru ção e à qua li fi ca ção de suas po pu la ções.

Nes te con tex to, a gran de ques tão, que ain da
está por ser re sol vi da pe los pa í ses clas si fi ca dos atu -
al men te como emer gen tes, den tre os qua is se in se re
o Bra sil, é a re fe ren te à Edu ca ção.

Em ver da de, a ba i xa es co la ri da de de nos sa po -
pu la ção, além da ter rí vel man cha do anal fa be tis mo,
cons ti tu em não ape nas fa to res pre pon de ran tes para
as de si gual da des so ci a is em nos so País, como tam -
bém afe tam de ter mi nan te men te nos so de sen vol vi -
men to eco nô mi co.

O fato do lo ro so, bru tal, é que ain da con ta mos
com quin ze mi lhões de anal fa be tos com ida de igual
ou su pe ri or a quin ze anos. São tre ze vír gu la três por
cen to de bra si le i ros adul tos que não sa bem ler e es -
cre ver (o que eqüi va le à po pu la ção do Chi le), sem
con tar-se os vin te e nove vír gu la qua tro por cen to de
nos sos pa trí ci os que são anal fa be tos fun ci o na is, ou
seja, que não lo gram con clu ir as qua tro pri me i ras sé -
ri es do en si no fun da men tal.

Evi den te men te, o Go ver no não está de bra ços
cru za dos, mu i to pelo con trá rio. Sa be mos que o Mi nis -
tro Pa u lo Re na to, da Edu ca ção, vem en vi dan do o me -
lhor de seus es for ços no sen ti do de mu dar ra di cal -
men te o pa no ra ma de so la dor a que nos re fe ri mos,
mas o fato é que se tra ta de uma ta re fa gi gan tes ca,
que deve es tar no nú me ro um na hi e rar quia das pri o ri -
da des go ver na men ta is.

Afi nal, não é mo ti vo de ne nhum or gu lho ser mos
o País mais de si gual de toda a Amé ri ca La ti na. É uma
má cu la que deve ser ex tir pa da de nos so meio so ci al,
com o má xi mo em pe nho não ape nas do Go ver no,
mas de toda a so ci e da de, de to das as en ti da des re -
pre sen ta ti vas dos di ver sos seg men tos da po pu la ção.

A essa al tu ra, sem que rer fa zer a apo lo gia do
Go ver no do nos so Esta do do To can tins, não po de -
mos, no en tan to, de i xar de re gis trar que, na mais nova 
Uni da de da Fe de ra ção, a Edu ca ção é pri o ri da de má -
xi ma.

Tan to isso é ver da de que, além da exe cu ção de
um ou sa do pro gra ma de er ra di ca ção do anal fa be tis -
mo, há, no Esta do, uma im por tan te de mo cra ti za ção
do en si no, in clu si ve com pro fes so res es pe ci a li za dos.



No ano pas sa do, por exem plo, e no pri me i ro se -
mes tre des te exer cí cio, fo ram apli ca dos na Edu ca ção
cer ca de vin te e seis vír gu la quin ze por cen to da re ce i -
ta lí qui da do Esta do, sa ben do-se que a Cons ti tu i ção
Fe de ral de ter mi na a apli ca ção com pul só ria de per -
cen tu al me nor, de vin te e cin co por cen to.

So men te nes te ano de 2001, já fo ram re pas sa -
dos ca tor ze mi lhões e meio de re a is para o Pro gra ma
da Esco la Au tô no ma de Ges tão Com par ti lha da, apli -
ca dos na ma nu ten ção dos es ta be le ci men tos de en si -
no, na aqui si ção de ma te ri al pe da gó gi co e em ou tras
ati vi da des ne ces sá ri as à as sis tên cia e ao bem-estar
dos alu nos.

Estão sen do exe cu ta dos vin te e cin co pro gra -
mas edu ca ci o na is, que abran gem du zen tos e ses -
sen ta mil, se is cen tos e trin ta e três es tu dan tes, em
qui nhen tas e trin ta e nove es co las es ta du a is.

No seg men to da edu ca ção in fan til, os pro fes so -
res são es pe ci a li za dos, vi a bi li zan do o pro ces so de
apren di za gem de oito mil, qui nhen tas e no ven ta e cin -
co cri an ças ma tri cu la das em du zen tos e se ten ta e
três es co las es ta du a is.

A rede de en si no fun da men tal do Esta do, aten -
de a cer ca de du zen tos mil es tu dan tes, em qui nhen -
tos e trin ta e três es ta be le ci men tos de en si no.

No en si no mé dio, há pro je tos como o Alvo ra da,
cuja meta é equi par e mo bi li ar os es ta be le ci men tos
de en si no, ca pa ci tan do os pro fes so res, e o de Inves ti -
men tos na Esco la Jo vem, em par ce ria com o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to e o MEC.

Aliás, me re ce des ta que o fato de ser o To can tins 
o pri me i ro Esta do da Re gião Nor te a im ple men tar, em 
to das as es co las es ta du a is, a Esco la ri za ção da Ali -
men ta ção Esco lar, já a par tir de 1996, o que sig ni fi ca
que o car dá pio da me ren da é de fi ni do de acor do com
os usos e cos tu mes de cada re gião, sen do a com pra
dos ali men tos efe ti va da pe los pró pri os Mu ni cí pi os, o
que con tri bui para a di na mi za ção das ati vi da des eco -
nô mi cas lo ca is.

Tam bém os es tu dan tes com ne ces si da des edu -
ca ci o na is es pe ci a is são aten di dos por pro fes so res
ca pa ci ta dos e es pe ci a li za dos, ha ven do pre o cu pa ção
em sua bre ve in te gra ção na es co la re gu lar.

Se ria te di o so, aqui, enu me rar to das as ini ci a ti -
vas go ver na men ta is to can ti nen ses na área edu ca ci o -
nal.

Mas não po de mos de i xar de re gis trar, Sr. Pre si -
den te, que o Pro gra ma ABC da Ci da da nia, que con ta
com co mi tês ins ti tu í dos nos cen to e trin ta e nove Mu -
ni cí pi os do Esta do, já al fa be ti zou vin te e cin co mil pes -
so as, mas seu ob je ti vo, como dis se mos, é er ra di car li -
te ral men te o anal fa be tis mo do To can tins.

Qu e re mos, por der ra de i ro, as si na lar que, des de
os idos de 1991, vem sen do exe cu ta do o Pro gra ma
de Edu ca ção Indí ge na, que aten de toda a po pu la ção
das al de i as Xe ren te, Ka ra já, Api na jé, Ja vaé e Kra hô,

con tan do com dois mil alu nos em ses sen ta e três es -
co las, onde le ci o nam cen to e cin co pro fes so res. O
pro je to im pli ca na for ma ção e acom pa nha men to de
do cen tes ín di os, com pro pos ta edu ca ci o nal bi lín güe,
pre ser van do o idi o ma, a cul tu ra e as tra di ções dos
gru pa men tos in dí ge nas.

Con clu in do, de se ja mos nos con gra tu lar com a
ad mi nis tra ção es ta du al to can ti nen se por sua efi ci en -
te po lí ti ca edu ca ci o nal, es pe ran do que esse edi fi can -
te exem plo se es ten da por todo o País.

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em tra mi ta ção no
Con gres so Na ci o nal, o Pro je to de Lei do De pu ta do
Her mes Par ci a nel lo, que dis põe so bre as ati vi da des
de mo vi men ta ção de mer ca do ri as, se des ta ca pe los
enor mes be ne fí ci os so ci a is que pro me te. Na ver da de, 
tra ta-se de uma nor ma que vai le gis lar so bre as con -
di ções em pre ga tí ci as em que são con tra ta dos os tra -
ba lha do res co mu men te de no mi na dos de ”car re ga do -
res e en sa ca do res“ de café, al go dão, sal, ce re a is e
ou tros pro du tos agrí co las. Esti ma-se, hoje, uma po -
pu la ção nada des pre zí vel de 200 mil bra si le i ros de -
sem pe nhan do essa fun ção.

His to ri ca men te, tal fa i xa de tra ba lha do res
abran gia, até a pri me i ra me ta de do sé cu lo vin te, ape -
nas aque les car re ga do res e en sa ca do res de café que 
trans por ta vam a mer ca do ria nos es pa ços res tri tos
dos ar ma zéns por tuá ri os do Insti tu to Bra si le i ro do
Café. Com o de cor rer do tem po, da sim ples car ga e
des car ga de café pas sa ram a mo vi men tar mer ca do ri -
as de to dos os ti pos e de di ver sas pro ce dên ci as, mes -
mo para em pre sas si tu a das fora da fa i xa por tuá ria.
Até en tão, para es tas em pre sas, o tra ba lho de igual
va lor era uni ca men te exe cu ta do pe los cha ma dos ”ar -
ru ma do res“.

A boa re cep ti vi da de em pre sa ri al foi bas tan te ge -
ne ra li za da, in cor po ran do se to res li ga dos à pe cuá ria e 
à agri cul tu ra. Re sul tou daí uma ex pan são bem sig ni fi -
ca ti va do nú me ro de tra ba lha do res clas si fi ca dos
como car re ga do res e en sa ca do res no País. O pró prio
Mi nis té rio do Tra ba lho re co nhe ceu a am pli a ção, a
pon to de de ci dir pela ex pe di ção de por ta ria es pe cí fi -
ca, que pre via a in clu são da ca te go ria no Qu a dro de
Ati vi da des e Pro fis sões da CLT. Mais abran gen te -
men te, em vez de car re ga do res e en sa ca do res, a
por ta ria en qua drou os pro fis si o na is na ca te go ria de
”tra ba lha do res na mo vi men ta ção de mer ca do ri as em
ge ral“.

Con tu do, nos dias atu a is, os tra ba lha do res do
se tor res sen tem ain da da au sên cia de uma nor ma le -
gal que lhes as se gu re uma de fi ni ção mais pre ci sa dos 
ser vi ços por eles de sen vol vi dos. Re pre sen tan tes da
ca te go ria res sal tam que, até 1993, o exer cí cio pro fis -
si o nal era re gu la do pe las mes mas leis apli cá ve is aos



avul sos que ope ra vam na área do por to. Na que le ano, 
o Go ver no re vo gou, de um só gol pe, to das as nor mas
le ga is que dis ci pli na vam o tra ba lho por tuá rio, sem le -
var em con si de ra ção os que ope ra vam fora da área
do por to.

Ou tro pon to po lê mi co, que deve ser es cla re ci do
com a apro va ção do pro je to, é a de fi ni ção da di fe ren -
ça en tre o tra ba lha dor ”avul so“ e o tra ba lha dor ”au tô -
no mo“. Ape sar das se me lhan ças fun ci o na is, há dis -
tin ções ex tre ma men te sig ni fi ca ti vas de or dem es tru -
tu ral. Enquan to o au tô no mo dis põe de li ber da de su fi -
ci en te para es ta be le cer as con di ções de tra ba lho e
re mu ne ra ção, o avul so atra ves sa ne ces sa ri a men te
um pro ces so de de pen dên cia e in ter me di a ção na se -
le ção e na ar re gi men ta ção la bo ra is.

Em ou tras pa la vras, en quan to o au tô no mo se
ca rac te ri za como pres ta dor de ser vi ços que ofe re ce
sua ca pa ci da de la bo ral em tro ca de uma con tra par ti -
da re mu ne ra tó ria, fa zen do-a a tí tu lo in di vi du al, a for ça 
de tra ba lho avul sa de le ga ao sin di ca to o po der le gal
de ad mi nis trá-la e con tro lá-la. Des se modo, cum pre
obri ga to ri a men te ao sin di ca to exer cer o pa pel de ne -
go ci a dor nas oca siões de fi xa ção de cri té rio re mu ne -
ra tó rio, bem como de es ti pu la ção, co bran ça e dis tri -
bu i ção dos adi ci o na is in de ni za tó ri os an te ci pa dos, pa -
gos a tí tu lo de fé ri as, 13º sa lá rio e FGTS.

Des pro vi dos de uma nor ma le gal dis ci pli na do ra
do res pec ti vo exer cí cio pro fis si o nal, os tra ba lha do res
em ques tão têm-se, pre ca ri a men te, va li do de de ci -
sões ju di ci a is, con ven ções ou acor dos co le ti vos de
tra ba lho e pa re ce res do Mi nis té rio do Tra ba lho, para
di ri mir dú vi das so bre qua is ta re fas es pe ci fi ca men te
lhes com pe te re a li zar. Isso acon te ce por que toda vez
que uma em pre sa in ves ti ga a le gis la ção que de fi ne
os di re i tos des ses tra ba lha do res não re ce be uma res -
pos ta con vin cen te por par te das leis vi gen tes.

No fun do, tra ta-se de uma in jus ti ça que deve ser
ra pi da men te re ver ti da. Pois são tra ba lha do res hu mil -
des cujo ide al ma i or con sis te, uni ca men te, em ver as -
se gu ra do o di re i to ao tra ba lho em con di ções ho nes -
tas de vida. Mais le gí ti mo do que em tem pos an te ri o -
res, esse di re i to, nos dias de hoje, lhes deve ser as se -
gu ra do até mes mo como for ma de re du ção do de -
sem pre go cres cen te no Bra sil.

Nes se con tex to, o Pro je to de Lei do De pu ta do
Her mes Par ci a nel lo vem ao en con tro das re i vin di ca -
ções ele men ta res des sa ca te go ria tra ba lhis ta, de fi -
nin do em seu ar ti go o que con si de ra ser a na tu re za
dos ser vi ços ro tu la dos como ”de mo vi men ta ção de
mer ca do ri as“. Assim, nes sa gra de, en qua dram-se ati -
vi da des de car ga, des car ga, ar ru ma ção, re mo ção,
em pi lha men to, ca ta ção, de sem pi lha men to, en sa que,
con ser to de em ba la gens, trans bor do e ope ra ções se -
me lhan tes.

Di an te dis so, não há como a Le gis la ção bra si le i -
ra de i xar ao de sa bri go da pro te ção so ci al os tra ba lha -

do res vin cu la dos à mo vi men ta ção de mer ca do ri as
em ge ral. Que se cum pram os di ta mes da pró pria
Cons ti tu i ção, quan do exi ge a exis tên cia de uma so ci -
e da de mais jus ta e so li dá ria, ca paz de con du zir a paz
so ci al e o bem-estar para to dos os ci da dãos, sem co -
me ter qual quer ato de dis cri mi na ção.

Para con clu ir, a apro va ção des se pro je to eli mi -
na rá, por com ple to, os su ces si vos en qua dra men tos e
con ce i tu a ções er rô ne as, em vir tu de dos qua is os tra -
ba lha do res de mo vi men ta ção de mer ca do ri as são, in -
jus ta men te, tra ta dos pe los em pre ga do res. Com a
con vic ção de que o Pro je to de Lei nº 3969-A, do De -
pu ta do Her mes Par ci a nel lo, con ta com o apo io in con -
di ci o nal das di ver sas ban ca das de que é com pos to o
Con gres so Na ci o nal, pres to mi nha sin ge la con tri bu i -
ção, na di re ção de uma ma i or ce le ri da de em sua tra -
mi ta ção.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro ces so de
glo ba li za ção dos mer ca dos con du ziu o mun do em -
pre sa ri al a no vos pa drões de com por ta men to. Se ao
lon go do sé cu lo XX o se gre do era vis to como ”a alma
do ne gó cio“, hoje se exi ge do em pre en de dor, além de 
trans pa rên cia, le gi ti mi da de so ci al.

Esses os ter mos com os qua is o Pre si den te
Phil lip pe Re ich stul for mu la a ”Men sa gem aos Aci o nis -
tas“, na apre sen ta ção do ”Ba lan ço So ci al 2000“ da
Pe tro bras, que há pou co re ce be mos.

Atu al men te, con si de ra-se que a pres ta ção de
con tas, ali a da à am pli tu de de in for ma ções, tem im -
por tân cia cres cen te nas agen das in ter na ci o na is. Isso
sig ni fi ca que os em pre en di men tos de vem con ju gar a
com pa tí vel di re ção cor po ra ti va à res pon sa bi li da de
so ci al, sem o que per de rão es pa ço num mer ca do que 
lhes exi ge ”mais éti ca, trans pa rên cia, com pro mis so
com os seus em pre ga dos e com a so ci e da de“.

Por tan to, não bas ta à em pre sa cum prir as leis,
re co lher os tri bu tos e res pe i tar as nor mas de se gu -
ran ça e sa ú de dos tra ba lha do res. Mais do que isso,
deve con tri bu ir para uma so ci e da de mais jus ta e ob -
ser var que a ci da da nia, des per ta da pela glo ba li za -
ção, for ta le ce o mo vi men to am bi en ta lis ta, em sua vá -
li da ta re fa de vi gi lân cia e de in du ção dos le gis la ti vos,
no rumo da ela bo ra ção de nor mas pro gres si va men te
res tri ti vas e exi gen tes.

Ci tam-se os epi só di os de va za men to de óleo na
Baía de Gu a na ba ra, no Rio de Ja ne i ro, e no Rio Igua -
çu, no Esta do do Pa ra ná, como exem plos des sa atu a -
li da de, para con sig nar que ja ma is a Pe tro bras foi tão
jus ta men te co bra da pela so ci e da de. Se gue-se, daí,
que a res pon sa bi li da de so ci al, in gres san do como
par te no em pre en di men to, pas sou a ser vis ta até
mes mo como es tra té gia de so bre vi vên cia.



Enten de o Pre si den te Phill lip pe Re is chtul
que es ses aci den tes cus ta ram caro para a ima -
gem e o ca i xa da em pre sa. Ao pa ga men to de
mul tas e in de ni za ções, mais os in ves ti men tos
des ti na dos à re pa ra ção dos da nos, são exi gi dos
R$ 1,8 bi lhão, em três anos, es pe ci fi ca men te
para as áre as de ges tão am bi en tal e de se gu ran -
ça ope ra ci o nal. Tam bém, em ra zão de les, as áre -
as de meio am bi en te, se gu ran ça e sa ú de fo ram
le va das a in te grar a nova es tru tu ra da pre si dên -
cia da Pe tro bras.

Os aci den tes de mons tra ram que a em pre -
sa, con quan to seja a que mais in ves te em se gu -
ran ça, meio am bi en te, sa ú de, pro je tos co mu ni tá -
ri os, edu ca ci o na is e cul tu ra is, ”ain da pre ci sa va
fa zer mu i to mais“. De ter mi na ram mu dan ças es -
tru tu ra is e in se ri ram a res pon sa bi li da de so ci al na 
es tra té gia a ser ob ser va da nos pró xi mos anos,
ten do em vis ta que a Pe tro bras deve ge rar va lor
para os seus aci o nis tas e para a co mu ni da de.

Tra tan do-se de uma em pre sa do Go ver no,
”da na ção bra si le i ra, do con tri bu in te bra si le i ro“,
tem a obri ga ção de ofe re cer a exa me to dos os
exa tos nú me ros de sua con ta bi li da de e, ao mes -
mo tem po, o seu ba lan ço so ci al, para que os
seus aci o nis tas e todo o povo tam bém ava li em,
nes se cam po de tan ta im por tân cia para a nos sa
so ci e da de, a cor re ção do seu de sem pe nho.

Hoje, en fa ti za-se que o mer ca do in ter na ci o -
na li za do pas sa por uma ”re vo lu ção cí vi ca“, que
im põe a ob ser vân cia da éti ca nas re la ções en tre
as em pre sas e de las com a so ci e da de. O ci da -
dão, ao con su mir, exi ge a con tra par ti da da res -
pon sa bi li da de so ci al, es ta be le cen do um novo
pa drão de qua li da de das em pre sas no re la ci o na -
men to com a cli en te la, os seus em pre ga dos e
for ne ce do res, as sim tam bém com o meio am bi -
en te e a so ci e da de.

Des sa for ma, o Re la tó rio con fir ma que a
Pe tro bras efe ti vou o in ves ti men to re cor de de R$
642 mi lhões, no exer cí cio a que se re fe re, para
as áre as so ci al, am bi en tal, cul tu ral e cor po ra ti va, 
com o que se con fir ma o acer to das di re tri zes es -
ta be le ci das pe los seus ad mi nis tra do res.

Por se to res, o Ba lan ço So ci al des ta ca que
as áre as de Se gu ran ça, Meio Ambi en te e Sa ú de
mo bi li za ram a ma i or par te dos in ves ti men tos,
cons ti tu in do o nú cleo da po si ção po lí ti ca as su mi -
da pela em pre sa em seu re la ci o na men to com a
so ci e da de, a par tir da tra gé dia da Baía de Gu a -
na ba ra, em 18 de ja ne i ro.

Ape sar dos per ma nen tes cu i da dos nas áre -
as de Se gu ran ça e Meio Ambi en te, tor nou-se im -
pe ri o sa a cri a ção do ma i or e mais am bi ci o so pro -
gra ma de ex ce lên cia nes ses se to res. No exer cí -
cio a que se re fe re o Re la tó rio, fo ram in ves ti dos
R$ 550 mi lhões, do to tal de R$ 1,792 bi lhão a se -
rem em pre ga dos até 2003, con tem plan do es sas
áre as, es pe ci al men te nas ta re fas de con ten ção
do der ra ma men to do óleo, re cu pe ra ção das áre -
as afe ta das, mo ni to ra men to e in de ni za ções.

Na área de Sa ú de, a Pe tro bras im ple men -
tou di ver sas ações di re ci o na das à pre ven ção e
ao con tro le dos ris cos re la ci o na dos ao am bi en te
de tra ba lho, as sim como à pro mo ção de me lho ri -
as da qua li da de de vida dos tra ba lha do res, de
suas fa mí li as e das co mu ni da des onde atua.

Entre as ini ci a ti vas na área do Meio Ambi -
en te, de vem ser re la ci o na dos os Pro je tos Ta mar; 
Pe i xe Boi; Ba le ia Ju bar te; Pe i xes nas Pla ta for -
mas; La je do da So le da de; Cos tão; Siga Bem; Rio 
dos Si nos; re cu pe ra ção de Áre as De gra da das
pela Mi ne ra ção do Xis to; e Re ma nes cen tes de
Flo res ta Atlân ti ca.

Na área de Pro je tos Co mu ni tá ri os, de vem
ser re fe ri dos a Esco la de Espor tes; a Res so ci a li -
za ção atra vés da Arte; Pin tan do um Fu tu ro Di fe -
ren te; o Pro je to Cli car; o Pro gra ma Cha fa riz Co -
mu ni tá rio; o Cen tro Cul tu ral BR Man gue i ra; os
Pro je tos de Vo lun ta ri a do; o Leia Bra sil; o Uni ver -
si da de So li dá ria; o Vila Olím pi ca da Maré; o Ter ra 
Pron ta; o Mãe Gen til; o Sa lão do Encon tro; o
Gar ra fas que Vi ram Mó ve is; o Tu ris mo e Sa ú de;
o Sa ú de no Fa rol; e o Vida e Sa ú de, de pre ven -
ção da de pen dên cia quí mi ca, da vi o lên cia, de
pro ble mas fa mi li a res, de do en ças se xu al men te
trans mis sí ve is, de pros ti tu i ção in fan to-ju ve nil e
de gra vi dez na ado les cên cia.

Por fim, na área cul tu ral, a Pe tro bras man -
tém os Pro je tos Ani ma Mun di, um dos ma i o res
fes ti va is de ci ne ma em todo o mun do; Fla u tis tas
Pró Arte, que há 11 anos re ú ne cri an ças e ado -
les cen tes que to cam ins tru men tos de so pro; Bra -
gui nha para Cri an ças, de pre ser va ção da me mó -
ria mu si cal do País; 500 Anos de Arte, ex po si ção
re a li za da como par te das co me mo ra ções pe los
500 anos do Des co bri men to; e Êxo dos, que di -
vul ga o tra ba lho do fo tó gra fo Se bas tião Sal ga do.

Em sín te se, o Ba lan ço So ci al 2000, da Pe -
tro bras, cons ti tui do cu men to re ve la dor da su pe -
ra ção de uma épo ca de mu i tos en ga nos e se gre -
dos, ven ci dos pela trans pa rên cia de seus atu a is
mé to dos de ação.



No seu todo, pos si bi li ta o co nhe ci men to
am plo e fi de dig no de sua his tó ria, mar ca da pela
pre o cu pa ção com as co mu ni da des onde atua e
pelo zelo per ma nen te e am plo com a qua li da de
de vida de seu cor po fun ci o nal, con fir man do-a
como a em pre sa de mais va li o sa re tri bu i ção à
so ci e da de, sob as for mas de be ne fí ci os so ci a is,
de pa tro cí nio de ini ci a ti vas da co mu ni da de e de
re le van te con tri bu i ção cul tu ral.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL –

MG) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Cen tro Cul tu ral do Ban co do Bra sil, no Rio de Ja -
ne i ro, pro mo ve, des de a úl ti ma se gun da-fe i ra,
uma das mais sig ni fi ca ti vas ex po si ções ver san -
do so bre o Sur re a lis mo, com qua dros, con fe rên -
ci as, ví de os e se mi ná rio.

O Sur re a lis mo, o fa mo so mo vi men to ini ci a do
por Sal va dor Dali, ins pi rou ar tis tas no mun do in te i ro,
in clu si ve no Bra sil. Daí a re le vân cia da ini ci a ti va.

O Cen tro, res pon sá vel pela mos tra, é um
so nho que aca len ta mos, ide a li za mos e cons tru í -
mos, em mi nha pas sa gem pelo Ban co do Bra sil,
como vice-pre si den te. O Cen tro Cul tu ral é uma
das re a li za ções do meu ma i or acon che go, e des -
de o co me ço vem exer cen do no tá vel con tri bu i -
ção à cul tu ra bra si le i ra. E vem mar can do pre sen -
ça no meio cul tu ral bra si le i ro, com ini ci a ti vas de
gran de por te, como essa so bre o Sur re a lis mo,
que se es ten de rá por de 60 dias.

Ao lon go des se pe río do, quem quer que
pas se pela Rua 1º de Mar ço, no cen tro do Rio,
logo verá, sus pen so na ro tun da da cú pu la do
Cen tro, o sím bo lo ofi ci al da Mos tra.

É um sím bo lo ins pi ra do num tra ba lho de
Ma grit te: um gran de pe i xe, o Pe i xe So lú vel ou, no 
ori gi nal, Le Po is son so lu ble. Com 12 me tros de
com pri men to, o rosa de sua cor cha ma a aten -
ção para a ex po si ção.

Des sa Mos tra cons tam 300 obras, pro ce -
den tes de 64 ins ti tu i ções e de co le ções par ti cu -
la res e pri va das do mun do in te i ro.

Por aí se ava lia a im por tân cia des sa lou vá -
vel ini ci a ti va, que pre ten de mos trar ao pú bli co
bra si le i ro um pa no ra ma bas tan te abran gen te do
mo vi men to que tor nou co nhe ci dos Sal va dor
Dali, Joan Miró e René Ma grit te.

É tam bém a opor tu ni da de para ava li ar até
que pon to o Sur re a lis mo in flu en ci ou al guns ar tis -
tas plás ti cos bra si le i ros.

Esse tipo de con tá gio está, por exem plo,
pre sen te em Tar si la do Ama ral, que nos ofe re ceu 
O Ven de dor de Fru tas, em 1925, e, três anos de -
po is, Uru tu. Até mes mo Cân di do Por ti na ri, um
dos ex po en tes da pin tu ra bra si le i ra, re ve lou tra -
ços de sur re a lis mo em obras como Pa i sa gem de
Bro dos qui e Os Espan ta lhos.

Como eles, ou tros ilus tres no mes do ce ná -
rio das nos sas ar tes plás ti cas re ce be ram al gum
tipo de in fluên cia do Sur re a lis mo, como San ta
Rosa, Dja ni ra, Rey nal do Fon se ca e Ma ria Mar -
tins.

Qu e ro apla u dir, no ple ná rio do Se na do Fe -
de ral, mais essa ini ci a ti va do Cen tro Cul tu ral do
Ban co do Bra sil, com meus cum pri men tos, em
par ti cu lar, ao seu pre si den te, Edu ar do Gu i ma -
rães, e ao pre si den te do Con se lho de Admi nis -
tra ção, Pa u lo Zag hen.

Essa ex po si ção tem, além de ou tros ob je ti -
vos, o ca rá ter di dá ti co de lem brar e ex pli car um
dos mais im por tan tes mo vi men tos ar tís ti cos, ini -
ci a do há pou co me nos de 100 anos

O Sur re a lis mo, se não foi o mo vi men to que
ga nhou di fu são mais rá pi da em todo o mun do,
sem dú vi da fi gu ra como o que por mais tem po
per ma ne ceu em cir cu la ção, tan to no ex te ri or como
no Bra sil. E tam bém o de ma i or po pu la ri da de, seja
pelo exo tis mo, seja pela qua li da de de suas pro du -
ções.

Pela opor tu na ini ci a ti va, re gis tro, nes te ple ná rio, 
mi nhas con gra tu la ções aos di ri gen tes do Ban co do
Bra sil e, em par ti cu lar, aos mem bros da di re to ria de
seu Cen tro Cul tu ral, mu i to bem con du zi do por Wal ter
Nu nes de Vas con ce los Jú ni or e pela equi pe de di re to -
res, Mart ha Ma ria de Sou za Lima Pagy, de Artes Vi su -
a is; Kle u ber de Pa i va Pe re i ra, de Artes Cê ni cas; e
José Edu ar do Dias de Oli ve i ra, de Cap ta ção e De sen -
vol vi men to.

Obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mi nha
pre sen ça na tri bu na do Se na do Fe de ral pren -
de-se, nes ta opor tu ni da de, à ne ces si da de de
co men tar al guns fa tos re gi o na is que con si de ro
ser meu de ver in for mar ao Se na do Fe de ral, por
sua re le vân cia ma i or para o Esta do de Go iás,
para o Dis tri to Fe de ral e para a Re gião Cen tro
Oes te.

Ini ci al men te, não po de ria de i xar de re gis -
trar a atu a ção po si ti va e con se qüen te do Go ver -
no Fe de ral e, es pe ci fi ca men te, do Mi nis té rio
dos Trans por tes, em re la ção à con ti nu i da de da
du pli ca ção da BR-060, ro do via que liga Aná po -



lis a Bra sí lia, e da BR-153, no tre cho de Apa re -
ci da de Go iâ nia a Itum bi a ra, obras que trans -
cen dem o aten di men to ao flu xo re gi o nal, já que
se cons ti tu em num sig ni fi ca ti vo pas so para a li -
ga ção en tre a Ca pi tal Fe de ral e os Esta dos de
Go iás Mi nas Ge ra is e São Pa u lo.

Ao lado do jus to re co nhe ci men to pe las ini -
ci a ti vas que co men tei, não pos so de i xar de re -
no var, des ta tri bu na, mi nhas so li ci ta ções ao Mi -
nis tro dos Trans por tes para uma de di ca ção es -
pe ci al à si tu a ção de ou tro tre cho da mes ma
BR-153, já na de no mi na da Be lém-Bra sí lia, que
liga Aná po lis ao nor te do Esta do, a qual está em 
pés si mas con di ções de tra fe ga bi li da de, in clu si -
ve com cra te ras por cen te nas de qui lô me tros.

Sr. Pre si den te, meu ape lo não deve ser en -
ten di do como sim ples men te o de um re pre sen -
tan te go i a no, mas como de toda a re gião de in -
fluên cia da Be lém-Bra sí lia, de vi tal im por tân cia
tam bém para o Esta do do To can tins e para toda
a Re gião Nor te.

Res sal to, in clu si ve, que tor na-se cada vez
mais ne ces sá ria a aten ção do Go ver no em re la -
ção à Be lém-Bra sí lia, não só quan to à sua ma -
nu ten ção, mas já em re la ção à ela bo ra ção e vi -
a bi li za ção or ça men tá ria de um pro je to para sua
du pli ca ção, evi tan do um co lap so pre vi sí vel no
fu tu ro, com gra ves re fle xos na eco no mia re gi o -
nal.

No nor te de Go iás, a Be lém-Bra sí lia é o
prin ci pal eixo de de sen vol vi men to, cor tan do
todo o Vale do São Pa trí cio, cuja pu jan ça eco nô -
mi ca é um dos ba lu ar tes do de sen vol vi men to de 
de ze nas de mu ni cí pi os, por sua for te pre sen ça
na pe cuá ria de cor te, na pro du ção de cana de açú -
car e de ál co ol, além de ser um pólo de con fec ções
em ple na ex pan são.

No mes mo sen ti do, tem-se ca rac te ri za do o
Vale do São Pa trí cio por uma cres cen te eman ci pa -
ção de sua rede ro do viá ria vi ci nal, de res pon sa bi li -
da de mu ni ci pal, com aber tu ra e pa vi men ta ção as -
fál ti ca das li ga ções en tre os mu ni cí pi os e com as
vias es tru tu ra is fe de ra is e es ta du a is.

É im por tan te con sig nar a sig ni fi ca ti va pre sen -
ça de meu Par ti do, o PMDB, nas ad mi nis tra ções e
nas câ ma ras mu ni ci pa is da re gião.

Dig na de nota, tam bém, tem sido a ex pan são
da ofer ta de en si no uni ver si tá rio na re gião, com a
im plan ta ção de fa cul da des nos Mu ni cí pi os de Go i a -
né sia, Ce res, Ru bi a ta ba e Ri al ma.

Sr. Pre si den te, o per ma nen te re la to das con di -
ções re gi o na is de meu Esta do a V. Exªs re pre sen ta
a ma ni fes ta ção de quem pro cu ra trans mi tir, de

modo isen to e im par ci al, o cu i da do dos go ver nan tes 
de to das as es fe ras de go ver no com os mais di ver -
sos rin cões de nos so País, elo gi an do e ple i te an do,
como con si de ro ser o de ver de qual quer ho mem pú -
bli co.

Espe ci fi ca men te, aos meus com pa nhe i ros do
PMDB, pos so as se gu rar que te mos, no Vale do São
Pa trí cio, um po si ti vo exem plo da atu a ção ad mi nis -
tra ti va de nos sos cor re li gi o ná ri os, aten tos aos pro -
ble mas re gi o na is e fiéis aos nos sos prin cí pi os par ti -
dá ri os. Esta rei com eles, no pró xi mo dia 25 de agos -
to, num abran gen te en con tro re gi o nal do PMDB,
quan do re u ni re mos re pre sen tan tes de 23 mu ni cí pi -
os num con cla ve de dis cus são e ava li a ção po lí ti ca e 
par ti dá ria de nos sos ca mi nhos.

Re no vo, as sim, aos com pa nhe i ros de ban ca -
da e de ma is cor re li gi o ná ri os, o con vi te para que lá
es te jam e ve nham com pro var, in loco, as re a li za -
ções de um PMDB em ação.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

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 10 ho ras, a se -
guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri -
men to nº 452, de 2001 – art. 336, in ci so II, do Re -

gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Re so lu ção nº 34, de 2001 (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 794, de 2001, Re la -
tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to), que au to ri za
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga -
ran tia em ope ra ção de cré di to ex ter no a ser re a li -
za da en tre a Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to 
Bo lí via-Bra sil S. – TBG e o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD,
no va lor equi va len te a até cen to e oi ten ta mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca, de prin ci pal, me di an te lan ça men to de tí tu los
no mer ca do in ter na ci o nal de ca pi ta is, des ti nan -
do-se os re cur sos ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro je to do Ga so du to Bo lí via-Bra sil, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.



– 2 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 453, de 2001 – art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Re so lu ção nº 35, de 2001 (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 795, de 2001, Re la tor: Se -
na dor Pa u lo Har tung), que au to ri za o Mu ni cí pio
de Juiz de Fora – MG a con tra tar ope ra ção de
cré di to com o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, no âm bi to
do Pro gra ma de Apo io à Mo der ni za ção da Admi -
nis tra ção Tri bu tá ria e da Ges tão dos Se to res So -
ci a is Bá si cos – PMAT, no va lor de dois mi lhões,
no ven ta e qua tro mil e no ve cen tos e ses sen ta e
oito re a is, com fi na li da de ex clu si va de fi nan ci ar
pro gra ma de in ves ti men to em mo der ni za ção tri -
bu tá ria do Mu ni cí pio.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das
até o en cer ra men to da dis cus são.

– 3 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 44, DE 2001-COMPLEMENTAR
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

art. 336, ”III“, do Re gi men to Inter no
Re que ri men to nº 386, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei do Se na do nº 44, de 2001-Com ple men tar,
de au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que al te ra a com po si ção do Con se lho a que se
re fe re a Lei Com ple men tar nº 68, de 13 de ju nho 
de 1991(Con se lho Admi nis tra ti vo da Su pe rin -
ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us – Su fra -
ma), ten do 

Pa re cer sob nº 733, de 2001, 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, nos ter mos
da Emen da nº 1-CCJ, que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 15 do cor ren te, quan do foi
en ca mi nha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, para exa me da Emen da nº 2, de Ple -
ná rio.

(Com Re la tó rio da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia so bre a Emen da nº 2, de Ple ná -
rio, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 3

(Subs ti tu ti va), de Ple ná rio, ofe re ci da nos ter -
mos do § 6º do art. 133 do Re gi men to Inter no –
Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves).

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 2000
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em se gun do tur no, da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 2000, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef fer son
Pe res, 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 De sen vol vi men to da Ama zô -
nia Oci den tal, ten do

Pa re cer sob nº 636, 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor Se na -
dor Ber nar do Ca bral, ofe re cen do a re da ção para 
o se gun do tur no.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses -
são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 15, quan -
do teve sua dis cus são en cer ra da, em 2º tur no,
com apre sen ta ção das Emen das nºs 1 e 2, de
Ple ná rio, re tor nan do à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

(Com Re la tó rio da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia fa vo rá vel às Emen das
nºs 1 e 2, de Ple ná rio – Re la tor: Se na dor Se bas -
tião Ro cha).

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 8, DE 1995

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
8, de 1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Ge ral do Melo, que dá nova re da ção ao in -
ci so X do § 2º do ar ti go 155 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral (imu ni da de de ICMS), ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 
– 205, de 1998, de Ple ná rio, Re la tor: Se na -

dor Espe ri dião Amin, em subs ti tu i ção à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; e

– 486, de 2001, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos (em au diên cia, nos ter mos do Re -
que ri men to nº 324, de 1998), Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pe res.



– 6 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE

2000
(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos

do Re cur so nº 16, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 59, de 2000 (nº 855/99, na
Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 9.503, de 23
de se tem bro de 1997, de for ma a obri gar a re a li -
za ção de exa me psi co ló gi co pe rió di co para os
mo to ris tas pro fis si o na is, ten do

Pa re cer sob nº 714, de 2001, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ro ber to Fre i re, con trá rio, com voto ven -
ci do, em se pa ra do, do Se na dor Ro meu Tuma.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 170, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 170, de 2001 (nº
733/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Te le vi -
são Pi o ne i ra Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens na ci da de de Te re si -
na, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 685, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fre i -
tas Neto, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do
Cân di do.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 174, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 174, de 2001 (nº
761/2000, 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
Nova São Ma nu el Ltda. 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
São Ma nu el, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 686, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju -
vên cio da Fon se ca.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 35 
mi nu tos.)

                               

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES, NA SESSÃO DE 14 DE
AGOSTO DE 2001 (DSF DE 15-8-01), QUE
SE REPUBLICA POR SOLICITAÇÃO DO
PARLAMENTAR, TENDO EM VISTA
ALTERAÇÕES FEITAS POR S. EXª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com tris te -
za que re gis tro o fa le ci men to, em Ara ca ju, ca pi tal 
do Esta do de Ser gi pe, do ex-Go ver na dor Luiz
Gar cia.

Luiz Gar cia, que de i xa qua tro fi lhos e vin te
ne tos, mor reu aos 90 anos de ida de. Um de seus
fi lhos, o ex-De pu ta do Gil ton Gar cia, che gou a ser 
Se cre tá rio de Esta do da Se gu ran ça Pú bli ca, en -
quan to o Dr. Edu ar do Gar cia exer ceu, com mu i ta
com pe tên cia, o car go de Mag ní fi co Re i tor da
Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi pe, des pon tan do
no mun do in te lec tu al como ver da de i ro ci en tis ta a 
ser vi ço dos ser gi pa nos.

O Dr. Luiz Gar cia teve uma mi li tân cia po lí ti -
ca das mais bri lhan tes, das mais ou sa das, das
mais efi ci en tes, ho nes tas e cons tru ti vas. Foi can -
di da to a Go ver na dor duas ve zes pelo Esta do de
Ser gi pe. Na pri me i ra vez, em 1947, ten do re ce bi -
do o apo io do Par ti do de Luiz Car los Pres tes, do
Par ti do Co mu nis ta  mo ti vo pelo qual se fez uma
cam pa nha cer ra da con tra ele , Luiz Gar cia per -
deu a ele i ção. Con tu do, em 1958, con se guiu ele -
ger-se Go ver na dor do Esta do de Ser gi pe, fa zen -
do um go ver no pro fí cuo e re a li za dor.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor Anto nio Car los
Va la da res?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Ouço V. Exª, Se na dor Ber nar do
Ca bral, com mu i to pra zer.



O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, peço que V. Exª
fale em nome des te seu ami go, uma vez que a
mi nha con vi vên cia com o Dr. Luiz Gar cia, bem
como com o Gil ton, foi mu i to afe ti va, con for me V.
Exª é tes te mu nha. Peço-lhe que me dê a hon ra
de fa lar em meu nome.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Pro cu ra rei exer cer – não com o
mes mo bri lho de V. Exª, em bo ra fi que mu i to gra to 
em re pre sen tá-lo – a ta re fa de re gis trar a mor te
de um ami go.

O ex-Go ver na dor Luiz Gar cia – mu i to ami go 
de meu pai, Pe dro Va la da res, que foi Pre fe i to da
ci da de de Si mão Dias – exer ceu, com dig ni da de
ím par e de for ma mo de lar, o Go ver no do Esta do de
Ser gi pe. Re a li zou obras que até hoje re per cu tem na
ad mi nis tra ção, na eco no mia do Esta do, no seu de -
sen vol vi men to so ci al.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – V.
Exª me per mi te um apar te, Se na dor Anto nio Car los
Va la da res?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Com mu i to pra zer, ouço 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 dor Anto nio Car los Va la da res, não obs tan te o
fato de ser an ti-regimental, eu que ria as so ci ar-me a V. 
Exª na ho me na gem que faz, nes te mo men to, ao
ex-Governador Luiz Gar cia. Mu i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ti nu an do, Sr. Pre si den te, o ex-Go ver na -
dor Luiz Gar cia, quan do es te ve no Exe cu ti vo es ta du -
al, teve o es pí ri to e a vi são de im plan tar o Insti tu to de
Pre vi dên cia do Esta do, para cu i dar da apo sen ta do ria
dos fun ci o ná ri os e dos pen si o nis tas de Ser gi pe, uma
ins ti tu i ção que pres tou ser vi ços ines ti má ve is e que
hoje está vi ven do uma cri se em de cor rên cia da
fal ta de com pro mis so de de ter mi na dos go ver -
nan tes para com ela. Cri ou tam bém a em pre sa
de sa ne a men to do Esta do, Deso, o Con se lho de
De sen vol vi men to do Esta do de Ser gi pe, Con de -
se – ou tra con tri bu i ção mu i to im por tan te –, a es -
ta ção ro do viá ria, que re ce beu o nome de Esta -
ção Ro do viá ria Go ver na dor Luiz Gar cia, e ain da
trans for mou o an ti go ser vi ço de luz e for ça na
Ener gi pe, que ter mi nou sen do ven di da pelo atu -
al Go ver no.

O Go ver na dor Luiz Gar cia, egres so da
União De mo crá ti ca Na ci o nal, exer ceu tam bém o
man da to de De pu ta do Fe de ral qua tro ve zes e foi
o com pa nhe i ro di le to do ex-Go ver na dor e ex-Se -
na dor da Re pú bli ca Le an dro Ma ci el, fi gu ra ma -
gis tral da po lí ti ca ser gi pa na. Com a ma i or le al da -
de e cor re ção, ad mi nis trou o Esta do, a co i sa pú -
bli ca, de i xan do um exem plo de efi ciên cia e hon -
ra dez. Abriu para o Esta do de Ser gi pe a pos si bi -
li da de de um de sen vol vi men to equi li bra do e sus -
ten ta do, com a cri a ção do Ban co do Esta do de
Ser gi pe – Ba ne se, que, fe liz men te, até hoje exis -
te e é uma ins ti tu i ção mo de lar da es tru tu ra ad mi -
nis tra ti va do Esta do de Ser gi pe.

Nas ci do, em 1910, no pe que no Mu ni cí pio
de Ro sá rio do Ca te te, no in te ri or do Esta do, mu -
dou-se para a ci da de de Ara ca ju, onde, pou co
tem po de po is, era ele i to De pu ta do Esta du al e,
em se gui da, De pu ta do Fe de ral. Como fa lei, foi
can di da to a Go ver na dor por duas ve zes. Vi to ri o -
so na po lí ti ca, saiu es pon ta ne a men te da vida pú -
bli ca, não de sen can ta do, mas por con si de rar
que a po lí ti ca po de ria ser re no va da, res ta u ra da,
re ce ber san gue novo, um exem plo sa dio que
deve fru ti fi car em todo o Bra sil. To dos os po lí ti cos 
de vem, em de ter mi na do mo men to da sua tra je -
tó ria, abrir mão, de i xar as am bi ções de lado,
para que no vas li de ran ças sur jam em seus lu ga -
res.

Por tan to, Sr. Pre si den te, do fun do do co ra -
ção, faço esta ho me na gem ao ex-Go ver na dor
Luiz Gar cia, cer to de que es tou co me ten do um
ato de jus ti ça. Mu i tos ser gi pa nos gos ta ri am de
es tar fa lan do em meu lu gar, para ex pres sar em
pa la vras os sen ti men tos do povo do nos so Esta -
do, a fal ta que faz o ex-Go ver na dor Luiz Gar cia,
um po lí ti co com ”P“ ma i ús cu lo, vol ta do para os
in te res ses da co le ti vi da de, das clas ses me nos
fa vo re ci das, com vi são ex tra or di ná ria, e, aci ma
de tudo, um ho mem bom, con ci li a dor, de vo ta do à 
re li gião, à sua fa mí lia, aos seus ami gos e leal à
ca u sa que abra çou.

Por tan to, a mi nha pa la vra, nes te ins tan te, é
de so li da ri e da de à sua fa mí lia e de or gu lho por
ter sido ami go de Luiz Gar cia.

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



Ata da 99ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 23 de agos to de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
Car los Wil son e Lind berg Cury 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Anto nio Car los Jú ni or – 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 cí nio – Car los
Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do 
Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan -
des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff –
Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta –
He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i -
ro – José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho – José
Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Sar ney – Ju vên cio 
da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Luiz Ota vio – Luiz
Pon tes – 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 – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias – Pa u lo 
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon –
Pe dro Ubi ra ja ra – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos –
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 – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal -
deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 73 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, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE
ESTADO DE MINAS E ENERGIA

Nº 237/2001, de 17 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 370,
de 2001, do Se na dor Wel ling ton Ro ber to.

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

Foi ane xa da có pia ao pro ces sa do da
Men sa gem nº 247, de 2000.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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, Se na dor Car -
los Wil son. 

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 27, DE 2001

Acres cen ta ar ti go ao Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a fim
de ins ti tu ir o Fun do para a Re vi ta li za ção
Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as é acres ci do do se guin te ar ti go:

”Art. 84. É ins ti tu í do, por vin te anos, o
Fun do para a Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal



e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia
do Rio São Fran cis co, com o ob je ti vo de
cus te ar pro gra mas e pro je tos go ver na men -
ta is de re cu pe ra ção hi dro am bi en tal do rio e
de seus aflu en tes e de de sen vol vi men to
sus ten tá vel da re gião ba nha da por eles.

§ 1º O Fun do será cons ti tu í do por cin -
co dé ci mos por cen to do pro du to da ar re ca -
da ção dos im pos tos de com pe tên cia da
União, de du zi das as vin cu la ções ou par ti ci -
pa ções cons ti tu ci o na is.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá de -
mons tra ti vo bi mes tral da exe cu ção or ça -
men tá ria, dis cri mi nan do as fon tes e usos do 
Fun do.“

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É con sen su al a per cep ção de que mu i tos dos
gra ves pro ble mas so ci o e co nô mi cos do Nor des te re -
sul tam da ques tão es tru tu ral re pre sen ta da pela fal ta
de água. Ao mes mo tem po em que abri ga cer ca de
30% da po pu la ção bra si le i ra, a re gião pos sui ape nas
3% da água doce do Bra sil, dos qua is 70% pro vêm do
rio São Fran cis co.

Já se en con tram em es tá gio avan ça do os es tu -
dos re fe ren tes ao pro je to de trans po si ção do rio São
Fran cis co, pelo qual se pre ten de des vi ar uma par ce la
de suas águas para be ne fi ci ar o se mi-árido do Nor -
des te Se ten tri o nal.

Uma das ques tões sus ci ta das na dis cus são so -
bre o tema é o re ba i xa men to do ní vel do São Fran cis -
co, em de cor rên cia de pro ble mas am bi en ta is, como o
des ma ta men to e o as so re a men to, que vêm ocor ren -
do, nas úl ti mas dé ca das, ao lon go do rio e de seus
aflu en tes. Além dis so, a po lu i ção e a fal ta de sa ne a -
men to bá si co têm oca si o na do im pac tos ex tre ma men -
te ne ga ti vos para a qua li da de das águas des se rio e
da vida das po pu la ções ri be i ri nhas.

Ao lon go do tra je to, de cer ca de 2.700km, há
mu i tos tre chos do Ve lho Chi co que ne ces si tam de
pro fun da re cu pe ra ção am bi en tal, em es pe ci al no to -
can te à re cons ti tu i ção da co ber tu ra ve ge tal nas áre as 
de nas cen tes e à cor re ção dos pro ble mas de as so re -
a men to.

La men ta vel men te, a dí vi da da União para com a 
po pu la ção re si den te ao lon go da Ba cia do São Fran -
cis co só vem au men tan do des de a pro mul ga ção da
Car ta Mag na de 1946, cujo Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as as sim dis pôs:

”Art. 29. O Go ver no Fe de ral fica obri ga do, den -
tro do pra zo de vin te anos, a con tar da data da pro -
mul ga ção des ta Cons ti tu i ção, a tra çar e exe cu tar um
pla no de apro ve i ta men to to tal das pos si bi li da des eco -
nô mi cas do rio São Fran cis co e seus aflu en tes, no
qual apli ca rá, anu al men te, quan tia não in fe ri or a, um
por cen to de suas ren das tri bu tá ri as”. (gri fa mos)

O des cum pri men to des se dis po si ti vo da Car ta
De mo crá ti ca de 1946, lon ge de aba ter o nos so âni mo, 
re for ça, ao con trá rio, o nos so fir me pro pó si to de lu tar
con tra a de gra da ção das con di ções de vida da gran de 
par ce la de nor des ti nos, cujo des ti no está um bi li cal -
men te li ga do ao do rio São Fran cis co.

Para tan to, é ne ces sá rio as se gu rar uma ofer ta
con ti nu a da de re cur sos fi nan ce i ros a se rem in ves ti -
dos não só no au men to e na me lho ria da qua li da de da 
ofer ta hí dri ca na ba cia do rio São Fran cis co, como
tam bém no de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da
re gião por ele ba nha da.

É nes se sen ti do que se in se re a pre sen te pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que cria o Fun do
para a Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi -
men to Sus ten tá vel da ba cia do rio São Fran cis co,
com re cur sos ad vin dos de 0,5% da re ce i ta de im pos -
tos da União, o que cor res pon de a cer ca de R$210
mi lhões anu a is, a pre ços de 2000, du ran te vin te anos. 
Os re cur sos de ve rão ser uti li za dos no fi nan ci a men to
de pro gra mas go ver na men ta is vol ta dos para a re vi ta -
li za ção do São Fran cis co e de seus aflu en tes, em pro -
je tos de ma xi mi za ção do uso ra ci o nal da água, re flo -
res ta men to, re cu pe ra ção das ma tas ci li a res, sa ne a -
men to bá si co, edu ca ção am bi en tal, ir ri ga ção, pes ca,
pis ci cul tu ra, na ve ga ção, ge ra ção de ener gia elé tri ca,
tu ris mo e ou tras ati vi da des ca pa zes de ge rar o de -
sen vol vi men to sus ten tá vel da que la re gião.

Pela im por tân cia da pro po si ção para o de sen vol -
vi men to eco nô mi co e so ci al do Nor des te, peço apo io
aos no bres Pa res para a apro va ção do pre sen te pro je to.

Sala das Ses sões, 23 de agos to de 2001. – 
Anto nio Car los Va la da res – José Edu ar do Du tra –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ney Su as su na – He -
lo i sa He le na – Alber to Sil va – Ge ral do Cân di do –
Fran ce li no Pe re i ra – Ante ro Paes de Bar ros – Bel -
lo Par ga – Emí lia Fer nan des – Luiz Pon tes – Arlin -
do Por to – José Fo ga ça – Mo re i ra Men des – Ro -
ber to Sa tur ni no – Be nar do Ca bral – Pa u lo Har tung 
– José Agri pi no – Amir Lan do – Tião Vi a na – Ser -
gio Mi ran da – Ma ria do Car mo Alves – Pe dro Si -
mon – Ma ri na Sil va.

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



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca -
ba de ser lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas
cons tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to
Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 460, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos o in ci so II do art. 336
do Re gi men to Inter no, ur gên cia para o PLC/69/2000.

Sala das Ses sões, 23 de agos to de 2001. –
José Edu ar do Du tra – Hugo Na po leão – Na bor Ju -
ni or – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to será vo ta do após a Ordem do
Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, II do Re gi men to 
Inter no da Casa.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 174-PLEN

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

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

a fim de in di car, como ti tu lar, o De pu ta do Fer nan do
Ga be i ra, PV/RJ, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Mar -
cos Afon so, PT/AC, na Co mis são Mis ta des ti na da a
pro fe rir pa re cer a Me di da Pro vi só ria nº 2.166-66, que
ins ti tui o Có di go Flo res tal. Como su plen te, o De pu ta -
do Mar cos Afon so, PT/AC, em subs ti tu i ção ao De pu -
ta do João Pa u lo, PT/SP.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra, como Lí der, à Se na do ra
Mar lu ce Pin to. V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs Se na do res, de im por tân cia ím par para o País
em ge ral e para a re gião ama zô ni ca em par ti cu lar, foi
o even to ocor ri do an te on tem, aqui em Bra sí lia, que

lan çou o Pro je to Ama zon tech-2001 – No vos Ru mos
para a Ciên cia, Tec no lo gia e Ne gó ci os Sus ten tá ve is.

É im pe ri o so di zer, Sr. Pre si den te, que esse
even to, re a li za do atra vés da con gre ga ção de es for ços 
en tre a ini ci a ti va pri va da, o Se brae, a Embra pa e a
Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma, foi ape nas uma
pré-es tréia do que re al men te acon te ce rá de 20 a 25
de no vem bro pró xi mo, em Boa Vis ta, a ca pi tal de Ro -
ra i ma.

Du ran te aque les seis dias de no vem bro, Boa
Vis ta se di a rá o Ama zon tech-2001 numa re u nião ja -
ma is vis ta de lí de res go ver na men ta is, em pre sá ri os,
no vos em pre en de do res, pro fis si o na is li be ra is, es tu -
dan tes, di ri gen tes de ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das
e a co mu ni da de ama zô ni ca em ge ral.

O even to será, con for me de se jo de seus ide a li -
za do res, uma gi gan tes ca vi tri ne de ne gó ci os, de
opor tu ni da des e de po ten ci a li da des eco lo gi ca men te
cor re tos e lu cra ti vos, onde fe i ras, ex po si ções, cur sos,
pa les tras e ro da das de ne gó ci os se rão efe ti va dos.

Os seg men tos-al vos do em pre en di men to são,
en tre ou tros, as in dús tri as ma de i re i ras e mo ve le i ras,
com pro je tos de re flo res ta men to e ma ne jo flo res tal;
fru ti cul tu ra tro pi cal; aqui cul tu ra; plan tas me di ci na is e
flo res or na men ta is; eco tu ris mo, tu ris mo ru ral e tu ris -
mo ci en tí fi co; pe cuá ria in ten si va; hor ti cul tu ra; agri cul -
tu ra de grãos; avi cul tu ra; in dús tria da bor ra cha; mi ne -
ra ção; ener gia; gás na tu ral; má qui nas e im ple men tos
agrí co las; bi o tec no lo gia; se men tes; in for má ti ca e
trans por tes.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, com a fi na li da de de
abrir no vos mer ca dos; de se pro mo ver o in ter câm bio
de tec no lo gi as e, prin ci pal men te, in cen ti var o de ba te
so bre o de sen vol vi men to sus ten tá vel da re gião, cons -
ci en ti zan do a so ci e da de ama zô ni ca so bre as no vas
pers pec ti vas de seu de sen vol vi men to, ten do em men -
te a con ser va ção de seus re cur sos na tu ra is.

Num re su mo da pró pria apre sen ta ção ocor ri da
em Bra sí lia, o Pro je to Ama zon tech-2001 foi es tru tu ra -
do com a fi na li da de de pro mo ver o co nhe ci men to e o
de sen vol vi men to ra ci o nal da Ama zô nia, vis lum bran -
do uma per fe i ta in te gra ção en tre o ho mem, o meio
am bi en te e a tec no lo gia.

Faço uma res sal va, Sr. Pre si den te, que te nho
cer te za re ce be rá 100% de apro va ção dos meus Pa -
res: esse pro je to ga nha em vul to e tam bém em cre di -
bi li da de, quan do sa be mos que, abra ça dos em seus
ide a is, es tão, em par ce ria, o Se brae e a Embra pa, ór -
gãos que dis pen sam qua is quer apre sen ta ções pe los
re le van tes ser vi ços que pres tam e que só dig ni fi cam
as pe que nas e mi cro em pre sas e toda a gama de pro -



du to res agro pas to ris de nos so país. O apo io de nos sa 
Uni ver si da de Fe de ral, para o even to de Ro ra i ma, fe -
cha o cír cu lo da me lhor re a li za ção e da mais jus ta
ca u sa.

Além des ses, o even to con ta rá tam bém com o
apo io e a ati va par ti ci pa ção de uni ver si da des pri va -
das, go ver nos fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, agên ci as
de fo men to, agen tes fi nan ce i ros, em pre sas co mer ci a is,
in dus tri a is, agrí co las e ou tras que de sen vol vem pes -
qui sas, pro du tos e ser vi ços vol ta dos ao agro ne gó cio
sus ten tá vel.

Em me lhor hora não po de ria acon te cer esse
even to. Ele ocor re exa ta men te quan do a BR-174, as -
fal ta da, é uma re a li da de e após a ina u gu ra ção da
ener gia elé tri ca em Ro ra i ma im por ta da de Guri, Ve -
ne zu e la, duas obras de vi tal im por tân cia para o de -
sen vol vi men to de nos so Esta do e de toda a re gião
ama zô ni ca.

Afi nal, Sr. Pre si den te, nos so po ten ci al é por de -
ma is co nhe ci do e tam bém por de ma is can ta do em
ver so e pro sa, só que, in fe liz men te, sem pre no pior
ver so e na mais feia can ção. Enquan to su per fí cie nos -
sa po bre za ca u sa in dig na ção. Flo ra e fa u na nos são
sub tra í das en quan to nos so povo ado e ce e se cur va
di an te de mi ga lhas. Pos su í mos 510 mi lhões de hec ta -
res pro du ti vos, pra ti ca men te in to cá ve is, en quan to gri -
tos de sem-ter ra pre o cu pam di ri gen tes e so ci e da de.
O Bra sil e o mun do se de ses pe ram, se den tos de
água, en quan to nos sas re ser vas de têm 20% de toda
água doce dis po ní vel no pla ne ta.

Con tra di ções, Sr. Pre si den te. 
Con tra di ções que, a par tir des se even to, a par tir

de seus no bres ide a is, a par tir do em pre sa ri a do cons -
ci en te des te País, do ca pi tal pri va do vol ta do às ca u -
sas jus tas, do tra ba lho e da com pe tên cia do Se brae,
da Embra pa e de tan tas ou tras en ti da des sé ri as que
com põem o ce ná rio, de i xa rão de ser uma cons tan te
na dura re a li da de do povo ama zô ni da.

Me lhor ain da, meus no bres co le gas, quan do sa -
be mos que o Pro je to Ama zon tech veio para fi car na
re gião ama zô ni ca e terá ca rá ter iti ne ran te, isto é, mar -
ca rá pre sen ça, a cada ano, em um dos Esta dos da
Ama zô nia, vol ta do, sem pre e pri o ri ta ri a men te, para o
de sen vol vi men to sus ten tá vel de toda a Ama zô nia Le -
gal. Inclu si ve, não fi ca rão de fora de seus ob je ti vos e
me tas nos sos vi zi nhos ve ne zu e la nos, gui a ne ses, co -
lom bi a nos, pe ru a nos, bo li vi a nos, equa to ri a nos, etc.

Esse é, sem dú vi da ne nhu ma, um acon te ci men -
to ím par para os ro ra i men ses e para toda a re gião.
Qu i çá seja o mar co tão es pe ra do por nos so povo
aque le que, em de fi ni ti vo, cra va a data de uma nova

fron te i ra em di re ção ao co nhe ci men to, à far tu ra e à
bem-aven tu ran ça.

Vou en cer rar, Sr. Pre si den te, ci tan do al gu mas
pa la vras de um dos mais con ce i tu a dos mes tres des te 
País.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – La men ta vel men te, nes ta fase do pro nun ci a -
men to da Se na do ra, não há pos si bi li da de de apar te.

A SRA. MARLUCE PINTO  (PMDB – RR) – Sin -
to mu i to, meu no bre co le ga, por que se ria mu i to im por -
tan te para mim e para o povo da Ama zô nia o seu
apar te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – E a Mesa tam bém la men ta.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Mu i -
to obri ga da, Sr. Pre si den te.

Encer ran do meu pro nun ci a men to, cito al gu mas
pa la vras de um dos mais con ce i tu a dos mes tres des te 
País, um ama zo nen se cu jos tra ba lhos so bre nos sa
Ama zô nia há mu i to rom peu nos sas fron te i ras e é le i -
tu ra obri ga tó ria para quem pre ten de es tu dar nos sa
re gião. Estou fa lan do do pro fes sor, dou tor e so ció lo go 
Sa mu el Ben chi mol, dono de tan tos ou tros tí tu los que,
para citá-los, ne ces si ta ria de al gu mas la u das a mais
em meu dis cur so.

Diz Sa mu el: ”O fu tu ro não acon te ce por si mes -
mo. O fu tu ro é pro du to de ação pla ne ja da, de ino va -
ção e do de se jo po lí ti co que con tem ple a to dos sob o
pá lio da Jus ti ça e da fra ter ni da de. A Ama zô nia deve
es tar de bra ços e olhos aber tos para re ce ber esse fu -
tu ro.“

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Pas sa mos a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran -
da, que terá vin te mi nu tos para fa zer o seu pro nun ci a -
men to.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o jor nal O Po -
pu lar de Go iâ nia pu bli cou, em sua edi ção de 10 de
agos to de 2001, ma té ria al ta men te pre o cu pan te, da
ma i or gra vi da de, que está ca u san do gran de in qui e ta -
ção em todo o Esta do de Go iás. Diz O Po pu lar: ”Po lí -
go no da ma co nha mi gra para GO“. ”Sus pe i ta está
sen do con fir ma da pela po lí cia em ra zão das re cen tes
apre en sões de dro gas na re gião, além da des co ber ta
de plan ta ções. O po lí go no da ma co nha, de no mi na -
ção dada a uma área da Re gião Nor des te, ca rac te ri -



za da pela pro du ção e trá fi co in ten so des se tipo de
dro ga, está sen do trans fe ri do para o nor te de Go iás,
com a imi gra ção de la vra do res nor des ti nos es pe ci a li -
za dos no cul ti vo, co le ta e pren sa gem da erva. Essa
sus pe i ta, ob ser va da pe las Po lí ci as Fe de ral e Ci vil nos 
úl ti mos me ses, foi con fir ma da on tem com a apre en -
são de 422,5 kg da dro ga e mais de 4 kg de se men tes
na chá ca ra Man di, si tu a da no mu ni cí pio de San ta Te -
re si nha de Go iás, a 330 km de Go iâ nia“.

Em pou co mais de um mês, a Po lí cia Fe de ral em 
Aná po lis e a De le ga cia de Com ba te a Tó xi cos e
Entor pe cen tes apre en de ram 955 kg de ma co nha e
que i ma ram mais de 11 mil mu das des sa plan ta, o que 
con fir ma a sus pe i ta de mi gra ção de tra fi can tes de ou -
tras áre as do País para o Esta do de Go iás, prin ci pal -
men te de Per nam bu co, um dos Esta dos que mais
pro du zem ma co nha no Bra sil.

Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, tra ta-se,
evi den te men te, de uma nova es tra té gia de ação de
tra fi can tes de dro ga para fu gir do com ba te à pro du -
ção e ao trá fi co de dro gas no cha ma do po lí go no da
ma co nha. Infe liz men te, o Esta do de Go iás foi es co lhi -
do por es ses tra fi can tes como base de ope ra ção e
pro du ção de ma co nha, o que re pre sen ta um gran de
pe ri go para a se gu ran ça do nos so Esta do, pois to dos
co nhe ce mos os ris cos que cor re mos quan do o trá fi co
de dro gas se in fil tra em qual quer lo cal.

O po der eco nô mi co en vol vi do no trá fi co é tão
vi o len to e de vas ta dor que até mes mo os pa í ses ri cos
es tão per den do a ba ta lha con tra o nar co trá fi co. As
Na ções Uni das man têm pro gra mas de com ba te às
dro gas, os Esta dos Uni dos mo bi li zam ver da de i ro
exér ci to com re cur sos fi nan ce i ros e tec no ló gi cos qua -
se ili mi ta dos, re a li zan do ver da de i ras ope ra ções de
guer ra, como as do pro gra ma de co o pe ra ção com a
Co lôm bia e, no en tan to, con ti nu am per den do a ba ta -
lha para os nar co tra fi can tes. Cer ta men te, a es tra té gia 
mais cor re ta e ade qua da con sis te em cor tar o mal
pela raiz, evi tan do que essa se men te do mal cres ça e
se apro fun de, pro du zin do efe i tos de le té ri os ter rí ve is
em toda a so ci e da de.

Nun ca se sabe o ver da de i ro grau de com pro me -
ti men to das ins ti tu i ções com a ação pes ti len ci al das
dro gas, que pro vo ca a cor rup ção de todo o apa ra to
po li ci al do Esta do, ar ra sa a ju ven tu de e seu ide a is,
pro vo ca se qüe las ge ral men te ir re ver sí ve is em to dos
os seus usuá ri os e cor rom pe o te ci do so ci al.

So bre a pos si bi li da de de ser per me a da a cor -
rup ção en tre po li ci a is ci vis e mi li ta res, nun ca é de -
ma is lem brar que tem au men ta do o nú me ro de in te -
gran tes das duas ins ti tu i ções en vol vi das em atos ilí ci -
tos. E o que é pior: as pu ni ções, ge ral men te, são mu i -

to bran das, o que re sul ta em com pro me ti men to da
ima gem das po lí ci as ci vil e mi li tar, mes mo to dos nós
sa ben do do bom tra ba lho pres ta do por aque les que
são os res pon sá ve is pela se gu ran ça pú bli ca. 

Em Go iás, há um agra van te pro vo ca do pelo au -
men to sa la ri al con ce di do pelo Go ver no do Esta do à
Po lí cia Mi li tar. ”Mas por que agra van te, se hou ve au -
men to?“, po dem ques ti o nar-me. Exa ta men te por três
mo ti vos: os po li ci a is ci vis não fo ram be ne fi ci a dos, au -
men tan do a in sa tis fa ção que hoje já é gri tan te. Além
dis so, nem to dos os po li ci a is mi li ta res fi ca ram sa tis fe i -
tos com o re a jus te par ce la do, o que para uma sig ni fi -
ca ti va ver ten te da cor po ra ção cor res pon de tão-so -
men te a re po si ção sa la ri al. Por úl ti mo, exis te uma
gran de des con fi an ça em re la ção ao cum pri men to
des se cro no gra ma em fun ção de ou tros com pro mis -
sos não res ga ta dos pelo Go ver no do Esta do. Entre
eles, pode ser ci ta da a gra ti fi ca ção es pe ci al para po li -
ci a is que aju da ram a elu ci dar cri mes de gran de re per -
cus são no Esta do e no País. Alguns des se cri mes fo -
ram so lu ci o na dos há qua se um ano, e até hoje nada
do di nhe i ro no bol so dos po li ci as.

Espe ro que a ação ma lig na das dro gas es te ja
ape nas nos seus pri me i ros pas sos em Go iás, ape sar
da ocor rên cia de se gui das apre en sões de ma co nha
em di ver sos Mu ni cí pi os do nos so Esta do nos úl ti mos
tem pos. Fo ram fe i tas apre en sões de quan ti da des sig -
ni fi ca ti vas de ma co nha em di ver sas ci da des im por -
tan tes de Go iás como Aná po lis, Ivo lân dia, Pla nal ti na
de Go iás, Rio Ver de e Ca ta lão, o que de mons tra a
exis tên cia de uma ação pro gra ma da dos nar co tra fi -
can tes para atu ar no meu Esta do. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acre di to
que ain da é tem po de sal var mos Go iás da ação de le -
té ria dos pro du to res de ma co nha e de to dos os tra fi -
can tes de dro gas. Não po de mos ex por nos sa ju ven tu -
de à ação per ver sa e des tru ti va des ses mar gi na is e
des tru i do res de vi das hu ma nas, prin ci pal men te dos
nos sos jo vens.

É pre ci so atu ar mos com fir me za nes te mo men -
to em que o mal está ten tan do se en ra i zar em Go iás.

Antes que os ovos des sa ser pen te vi ru len ta pro -
du zam seus fru tos, pre ci sa mos com ba ter com to das
as nos sas for ças es ses tra fi can tes, que já ca u sa ram
inú me ros ma les em todo o mun do. É ne ces sá rio, por -
tan to, que a so ci e da de re a ja vi o len ta men te con tra a
ação ne fas ta de tra fi can tes que ten tam im plan tar as
suas ra í zes em nos so Esta do.

De i xo aqui o meu ape lo ao Ge ne ral Alber to Car -
do so, res pon sá vel pelo pro gra ma de com ba te às dro -
gas do Go ver no Fe de ral, e às au to ri da des po li ci a is do 
Esta do de Go iás, para que ado tem, com a ma i or ur -



gên cia, as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para li vrar o
Esta do des sa pra ga ma i or do que to das as pra gas
que já se aba te ram so bre a hu ma ni da de.

O povo bom, tra ba lha dor, hu mil de e pa cí fi co de
Go iás não me re ce fi car ex pos to à ação de mar gi na is
e de tra fi can tes de dro gas.

Va mos cor tar esse mal pela raiz, an tes que ele
se pro pa gue e se tor ne in cu rá vel.

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

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
todo pra zer, con ce do o apar te a V. Exª.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Ma u ro Mi ran da, acom pa nhei com aten ção o pro -
nun ci a men to de V. Exª so bre esse tema ex tre ma men -
te im por tan te. V. Exª di re ci o na o ape lo às au to ri da des
em fun ção da re a li da de de Go iás, que, como V. Exª
dis se, é o re fle xo da que le que é um pro ble ma na ci o -
nal. No mí ni mo, isso de ve ria pro vo car pro fun da in dig -
na ção no Se na do, que re pre sen ta a Fe de ra ção, e no
Con gres so Na ci o nal. É pre o cu pan te a si tu a ção das
dro gas e do nar co trá fi co no País. Não es tou fa lan do
do con su mi dor in di vi du al, por que este é ví ti ma. É pre -
ci so que o Esta do, a es tru tu ra de Sa ú de, ofe re ça al -
ter na ti vas ob je ti vas, con cre tas e efi ca zes para mi ni -
mi zar o im pac to da dro ga na ju ven tu de e pos si bi li tar a
re cu pe ra ção des sas pes so as. Tive opor tu ni da de de
me re la ci o nar com pes so as que usam dro gas, que fi -
ze ram gi gan tes co es for ço para se li vrar de las, que vi -
ram suas fa mí li as des tru í das e suas ju ven tu des per di -
das. É de fun da men tal im por tân cia que dis cu ta mos
esse as sun to. V. Exª faz uma co bran ça ob je ti va a
quem, de fato, co or de na o pro gra ma na ci o nal, por que 
todo o Bra sil sabe que não há es tru tu ra que aja com
mais na tu ra li da de e tran qüi li da de que a do nar co trá fi -
co. Fi ca mos in dig na dos ao ver a im pren sa re ser var
imen sos es pa ços, por exem plo, para o fato de um an -
go la no ne gro ou um po bre fa ve la do apa re cer com al -
guns gra mas de co ca í na em sua bol sa. Esse mi se rá -
vel é tra ta do como se fos se par te fun da men tal do trá -
fi co de dro gas, mas to dos sa bem que os céus e os be -
lís si mos ma res do Bra sil são cor ta dos, di a ri a men te,
por to ne la das de pas ta base de co ca í na. No Bra sil
quem tem aviões, gi gan tes cos na vi os e ia tes, que não 
pas sam por con tro le al gum, são os gran des e po de ro -
sos. O nar co trá fi co age li vre men te no País por que
uma par te im por tan te da eli te po lí ti ca e eco nô mi ca e
o apa re lho de Esta do per mi tem que os tra fi can tes
con ti nu em des tru in do fa mí li as in te i ras e des tru in do
tam bém uma par te ex tre ma men te im por tan te da nos -
sa ju ven tu de. Com par ti lho o es for ço que V. Exª faz,

por que todo mun do sabe que o nar co trá fi co age li vre -
men te no País. Nada me ir ri ta mais do que ou vir fa lar
da guer ri lha na Co lôm bia. O que exis te é a de ma go -
gia do Go ver no ame ri ca no, a de ma go gia de mu i tos
em re la ção à guer ri lha co lom bi a na. Por que no Bra sil
não há guer ri lha? Há uma luta, há uma guer ra ins ta la -
da no País – mu i tos fin gem que não a vêem –, mas
não há uma guer ri lha or ga ni za da. Aqui o nar co trá fi co
é li vre. Os tra fi can tes agem li vre men te e fa zem tudo o
que que rem. Por quê? Por que há gen te gran de e po -
de ro sa que pos si bi li ta que eles cir cu lem e que se jam
mu i tas ve zes – em fun ção da gran de quan ti da de de
di nhe i ro que ar re ca dam – bem re ce bi dos na alta so -
ci e da de e até nos es pa ços ofi ci a is. Por tan to, como
mãe e como bra si le i ra, com par ti lho o ape lo que V. Exª
faz, por que o pro ble ma do nar co trá fi co é gra vís si mo.
Mu i tos fa zem dis cur sos de ma gó gi cos con tra as Farc
e con tra a Co lôm bia. Re pi to: no Bra sil os nar co tra fi -
can tes fa zem o que que rem, e não há uma guer ri lha
vi a bi li zan do ab so lu ta men te nada. Sa ú do V. Exª pelo
pro nun ci a men to ex tre ma men te im por tan te que faz
nes ta ma nhã, quan do diz que não po de mos agir com
na tu ra li da de em re la ção a co i sas gra vís si mas que es -
tão des tru in do men tes e co ra ções em nos so País. Os
gran des e os po de ro sos ga nham mu i to di nhe i ro com
o nar co trá fi co, en quan to quem se des trói é o po bre, o
pe que no, o fa ve la do, a ju ven tu de. Pais e mães de fa -
mí lia re cor rem às dro gas e à mar gi na li da de como úl ti -
mo re fú gio, por que não têm ou tra al ter na ti va. Os gran -
des ga nham mu i to di nhe i ro com isso, e o po bres, às
ve zes, ga nham mi ga lhas, mas se ar mam nos mor ros
e aca bam des tru in do in clu si ve suas fa mí li as e as pes -
so as po bres que ali vi vem. Pa ra béns a V. Exª!

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na do ra He lo í sa He le na, agra de ço-lhe o apar te e esse 
tes te mu nho. Admi ro a in sis tên cia, a fir me za e a for ça
com que V. Exª de fen de esse en ten di men to, que é o
de to dos nós, quan do fala des sa gran de ame a ça que
está so bre nós. Con cor do tam bém que os po de ro sos,
os gran des, os que têm avião es tão sol tos, sem con -
tro le por par te da que les que têm o de ver de con tro lar
essa si tu a ção, como é o caso do Ge ne ral Car do so.
Por isso, di ri gi o meu ape lo exa ta men te a S. Exª.

Na so ci e da de so fri da e sa cri fi ca da, quan tas as -
so ci a ções exis tem hoje vi san do à pro te ção e à re cu pe -
ra ção dos vi ci a dos em dro gas, pro ble ma pra ti ca men -
te sem so lu ção?

Esse foi o de sa fio que lan ça ram so bre o meu
Esta do, onde es tão plan tan do ma co nha.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, V. Exª con ce de-me um apar te?



O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço 
V. Exª, Se na dor Lind berg Cury, com mu i to pra zer.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, o meu apar te tam bém é mo ti va do por 
essa sua pre o cu pa ção com o Esta do de Go iás. V. Exª
abor dou um as sun to lo cal que re per cu te na im pren sa, 
mas que é, na ver da de, um pro ble ma na ci o nal. Esta -
mos per den do a guer ra para o nar co trá fi co. A cada
dia, os tra fi can tes se for ta le cem mais e ocu pam o ter -
ri tó rio na ci o nal, e é evi den te que cada fa mí lia é sa cri -
fi ca da com essa ati tu de. Uma fa mí lia que tem um
usuá rio de dro gas per de-se no meio da so ci e da de.
Há um des gas te den tro des sa fa mí lia, há mu i ta pre o -
cu pa ção e um en vol vi men to mu i to gran de com o pro -
ble ma. Faço uma per gun ta: qual é a fa mí lia bra si le i ra
que não pos sui um caso pró xi mo de en vol vi men to
com dro gas? Então, essa pre o cu pa ção é vá li da. Pre -
ci sa mos unir to das as for ças e pe dir às au to ri da des
com pe ten tes que ana li sem esse pro ble ma com mu i to
ca ri nho, por que ele está se alas tran do, prin ci pal men -
te ago ra, quan do o de sem pre go é gran de. Em de ter -
mi na das lo ca li da des do Dis tri to Fe de ral, como nas ci -
da des sa té li tes, a dro ga ocu pa cada vez mais es pa -
ços, uti li zan do jo vens de sem pre ga dos, que não têm
ou tra al ter na ti va. Eles co me çam ven den do, tra fi can do 
e le van do a dro ga para ou tras lo ca li da des e de po is se
tor nam con su mi do res. Aqui essa pre o cu pa ção é mu i to
gran de, como deve ser, tam bém, no Esta do de Go iás.
Enfim, é vá li da a pro po si ção de V. Exª. Pen so que de -
ve mos nos pre o cu par com esse pro ble ma cru ci al que
está pro vo can do um de se qui lí brio so ci al em nos so
País. A Se na do ra He lo í sa He le na fa lou, com mu i ta
pro pri e da de, so bre o que pro vo ca a dro ga em toda a
ex ten são des te ter ri tó rio con ti nen tal. Eram es sas as
mi nhas ob ser va ções.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Lind berg Cury, agra de ço o apar te de V. Exª,
que tam bém é um go i a no, como eu. Ain da te nho essa
pa i xão di fe ren te por toda essa re gião.

Com par ti lho o aler ta de V. Exª ao País. Aliás,
esse é mais do que um aler ta; é um pe di do de to ma -
da de pro vi dên cia ur gen te por par te dos di ri gen tes
na ci o na is.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Con -
ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Ma u ro Mi ran da, V. Exª é mi ne i ro como eu, com uma li -
ge i ra di fe ren ça, que se con fun de no sen ti men to do
amor à ter ra, à li ber da de e ao sen ti men to de um Esta -

do que nin guém vi o la im pu ne men te. Estou che gan do
e ouço V. Exª, que fala não mais so bre o pro ble ma da
con cen tra ção ur ba na e das en ti da des ou a res pe i to
do novo Esta tu to das Ci da des que foi apri mo ra do e
vem sen do dis cu ti do no Bra sil in te i ro. Inclu si ve, já
exis te uma do cu men ta ção subs tan ci al so bre o exa me 
des se as sun to, pro mo vi do ini ci al men te por V. Exª no
mo men to em que fez in se rir na Cons ti tu i ção, en tre os
de ve res so ci a is, exa ta men te a mo ra dia. No to can te à
dro ga, gos ta ria de trans mi tir a V. Exª uma su ges tão:
que to dos nós aqui do Se na do, Se na do res da Re pú -
bli ca, co nhe cês se mos um pe que no do cu men to, su -
cin to, ob je ti vo e dra má ti co, o fil me “No tí ci as de uma
Gu er ra Par ti cu lar”, do do cu men ta ris ta João Mo re i ra
Sal les, fi lho de quem V. Exª sabe, ho mem ilus tre e ir -
mão de Wal ter Sal les, o pro du tor e di re tor de ”Cen tral
do Bra sil“, o fil me que mais em pol gou o Bra sil e gran de 
par te do mun do. É pre ci so co nhe cer esse do cu men tá -
rio. É um fil me dra má ti co que pre ci sa ser exa mi na do e 
dis cu ti do como um ins tru men to para che gar ao co -
nhe ci men to da re a li da de bra si le i ra. A dro ga exis te
des pu do ra da men te, mas tam bém é re fle xo de uma
re a li da de que pre ci sa ser co nhe ci da por to dos nós.
Ven do aque le do cu men tá rio, ou vin do as ma ni fes ta -
ções dos po bres das fa ve las do Rio de Ja ne i ro, che -
ga mos à con clu são de que é im pos sí vel en con trar
uma so lu ção numa fa ve la, numa con cen tra ção hu ma -
na do lo ri da pela po bre za e que, efe ti va men te, vive
uma si tu a ção dra má ti ca. O ci da dão está de sem pre -
ga do ou tem um pe que no ga nho em uma pe que na
ati vi da de. De um mo men to para ou tro, che ga ali o re -
pre sen tan te dos dro guis tas e ofe re ce a essa cri an ça,
a esse ra paz, a esse moço, um em pre go com uma re -
mu ne ra ção de R$300 ou R$400. Falo em voz alta,
aber ta men te: as fa ve las re pre sen tam pra ti ca men te
uma na ção, têm seus va lo res, seus sen ti men tos e
até seus go ver nos e suas ad mi nis tra ções. Eu pe di ria 
a V. Exª que pro vi den ci as se, jun to à área es pe cí fi ca
do Se na do Fe de ral, este do cu men tá rio cha ma do ”No -
tí ci as de uma Gu er ra Par ti cu lar“, que re ve la essa re a -
li da de pela voz de po li ci a is, de pes so as im por tan tes e 
de to dos os ato res des se dra ma vi vi do pelo fa ve la do
do Rio de Ja ne i ro. É uma so li ci ta ção que faço a V. Exª, 
para que pos sa mos dis cu tir essa ques tão. Entre guei
em mão esse do cu men to ao Mi nis tro da Jus ti ça, para
que S. Exª to mas se co nhe ci men to da ma té ria e pu -
des se de sen vol ver algo para mi no rar esse qua dro de
so fri men to em que vive a so ci e da de bra si le i ra em
face da pro li fe ra ção da dro ga. Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Fran ce li no Pe re i ra, agra de ço mu i to o seu apar -
te. Sou or gu lho so de ser mi ne i ro, de ter nas ci do na



que ri da Ube ra ba, no Esta do em que V. Exª foi um tão
gran de Go ver na dor, e per ce bo o seu exem plo como
ho mem pú bli co nes te País. É um ho mem sé rio, cor re -
to, in te li gen te, bri lhan te.

V. Exª ago ra tam bém en dos sa essa tese em re -
la ção à dro ga e pro põe uma peça cul tu ral, como é
esse do cu men tá rio. Po de mos su ge rir à Co mis são de
Assun tos So ci a is, tão li ga da a esse pro ble ma, que ve -
ja mos numa re u nião con jun ta esse do cu men tá rio que 
V. Exª traz ao co nhe ci men to des ta Casa.

V. Exª tam bém to cou no as sun to do Esta tu to das 
Ci da des, na or ga ni za ção das ci da des. Tudo isso está
re la ci o na do, por que o ni nho prin ci pal das dro gas são
as pe ri fe ri as de sor ga ni za das das nos sas gran des ci -
da des, a fal ta do em pre go, a fal ta de mo ra dia. São
pro ble mas so bre os qua is pre ci sa mos mer gu lhar se -
ri a men te. O Se na do e a clas se po lí ti ca em ge ral pre ci -
sam vol tar seus olhos, ur gen te men te, para os gran -
des cen tros ur ba nos. Em ape nas nove ci da des bra si -
le i ras, mo ram cin qüen ta mi lhões de bra si le i ros jo ga -
dos nas pe ri fe ri as, vi ven do de for ma pre cá ria.

Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, agra de ço-lhe,
mais uma vez, pelo tes te mu nho dado, que é um
apor te mu i to for te ao pro nun ci a men to sim ples que fiz
nes ta ma nhã.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ge -
ral do Cân di do, por per mu ta com o Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, pelo pra zo re gi men tal de vin te mi nu tos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há al -
guns dias, o jor nal Fo lha de S.Pa u lo pu bli ca va a no tí -
cia de que mi li ta res do Exér ci to con ti nu am fa zen do
um tra ba lho de es pi o na gem, que eles cha mam de
Ser vi ço de Inte li gên cia do Exér ci to. O jor nal ci ta va um
do cu men to en con tra do no Esta do do Pará, na ci da de
de Ma ra bá, que re la ci o na va al gu mas en ti da des,
como a Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res, o Mo vi men -
to dos Sem-Ter ra e ou tras mais, como ini mi gos in ter -
nos, como for ças ad ver sas que pre ci sa vam ser des -
tru í das.

A di ta du ra mi li tar aca bou nes te País em 1985.
No en tan to, al guns se to res mi li ta res con ti nu am ain da
com a mes ma po si ção re a ci o ná ria, in tran si gen te, re -
pres so ra, e não se can sam de es pi o nar os lí de res da
Opo si ção, os mo vi men tos so ci a is, pas san do por cima 
até da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN.

Nes ta tri bu na, na se ma na pas sa da, abor dei
esse tema, de nun ci an do que, até hoje, con ti nua a

prá ti ca de tor tu ra den tro dos quar téis das For ças
Arma das, da qual par ti ci pam ele men tos da pró pria
cor po ra ção do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca – ci tei no mi -
nal men te as pes so as tor tu ra das, al gu mas até à mor -
te, in for man do a ida de e ou tros da dos. Isso de mons -
tra que o apa re lho de re pres são con ti nua fun ci o nan -
do, que se to res das For ças Arma das ain da ado tam as 
mes mas prá ti cas uti li za das du ran te o re gi me mi li tar.

É de se es tra nhar que os mi li ta res, sem pre tão
ze lo sos pela nos sa se gu ran ça, que i ram aca bar com
os cha ma dos ini mi gos in ter nos – o MST, a CUT e ou -
tros ór gãos – e não cu i dem, por exem plo, da de fe sa
do nos so Ter ri tó rio, da nos sa so be ra nia.

Sr. Pre si den te, que ro hoje tra tar so bre o Acor do
de Sal va guar das Tec no ló gi cas, fir ma do en tre o Go -
ver no bra si le i ro o e Go ver no nor te-ame ri ca no, para
uti li za ção do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra, no
Esta do do Ma ra nhão, fir ma do em 18 de abril de 2000,
em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal, com pa re cer, 
pela re je i ção, do De pu ta do Wal dir Pi res, do PT da
Ba hia.

Ini ci al men te, que ro lou var a ati tu de do De pu ta do
Wal dir Pi res, por que o acor do que o Go ver no pre ten -
de ra ti fi car, ten do como prin ci pal ar gu men to a in vi a bi -
li da de eco nô mi ca do Cen tro, é um fla gran te aten ta do
à so be ra nia na ci o nal, e a per mis si vi da de nele em bu ti -
da é, de mu i tas ma ne i ras, ina ce i tá vel.

De iní cio, é o que se pode con si de rar uma in ge -
rên cia do Go ver no nor te-ame ri ca no. Se não, ve ja mos: 
o Bra sil ”não po de rá uti li zar os re cur sos ob ti dos de
Ati vi da des de Lan ça men to em pro gra mas de aqui si -
ção, de sen vol vi men to, pro du ção, tes tes, li be ra ção ou
uso de fo gue tes ou de sis te mas de ve í cu los aé re os
não tri pu la dos (quer na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil quer em ou tros Pa í ses)“, é o que de ter mi na o § E
do art. III. Ou seja, abri mos mão de de sen vol ver um
pro gra ma es pa ci al pró prio. Além dis so, os Esta dos
Uni dos de ter mi nam onde o Bra sil po de rá in ves tir os
re cur sos pro ve ni en tes do ”alu guel“: no de sen vol vi -
men to e ma nu ten ção de por tos, ae ro por tos, li nhas
fér re as, sis te mas de co mu ni ca ção etc, que be ne fi ci -
em o Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra. Isso, é ób -
vio, para ga ran tir in ves ti men to no apri mo ra men to da
in fra-es tru tu ra da base para que eles irão uti li zar.
Cabe aqui um pa rên te se: men ci o nei a pa la vra alu -
guel, mas, se gun do ex pli ca ções do Mi nis tro da Ciên -
cia e Tec no lo gia, ”o Bra sil não alu ga, não ar ren da,
não em pres ta a ne nhum ou tro país, em hi pó te se al gu -
ma, o Cen tro de Lan ça men tos de Alcân ta ra. O Cen tro 
pres ta rá ser vi ços de lan ça men to de sa té li tes, em ba -
ses co mer ci a is“. No en tan to, pelo teor des sa pri me i ra
exi gên cia e das ou tras que ve re mos a se guir, está cla -



ro que o Bra sil mais do que pres ta rá ser vi ços ao go -
ver no nor te-ame ri ca no, como ve re mos a se guir.

So bre a trans fe rên cia de tec no lo gia, que po de -
ria ser uma con tra par ti da ra zoá vel num acor do des sa
na tu re za, o Acor do não só não pre vê essa hi pó te se
como a pro í be. É o que se cons ta ta no § 1º do art. V,
que diz o se guin te: ”Este Acor do não per mi te, e o Go -
ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca pro i bi rá, que
par ti ci pan tes nor te-ame ri ca nos pres tem qual quer as -
sis tên cia aos Re pre sen tan tes Bra si le i ros no con cer -
nen te ao pro je to, de sen vol vi men to, pro du ção, ope ra -
ção, ma nu ten ção, mo di fi ca ção, apri mo ra men to, mo -
der ni za ção ou re pa ro de ve í cu los de lan ça men to, es -
pa ço na ves e/ou equi pa men tos afins...“

Mas não pára por aí, Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs.
Se na do res, ve re mos ago ra um dos pon tos mais gra -
ves do acor do, um aten ta do à so be ra nia na ci o nal: é o
que es ta be le ce a cri a ção, no Cen tro de Lan ça men tos
de Alcân ta ra, de áre as res tri tas sob con tro le di re to
dos nor te-ame ri ca nos. Isso mes mo, o go ver no nor -
te-ame ri ca no terá con tro le di re to de áre as da base. E
mais, es sas áre as se rão ina ces sí ve is aos téc ni cos
bra si le i ros que lá tra ba lham. Isso sig ni fi ca que os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca po de rão man ter uma
base pró pria, de fato e de di re i to, em solo bra si le i ro. O
§ 2º do art. VI es ta be le ce cla ra men te: ”As Par tes as -
se gu ra rão que so men te pes so as au to ri za das pelo
Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca con tro la rão, 
vin te e qua tro ho ras por dia, o aces so a Ve í cu los de
Lan ça men to, Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins e
Da dos Téc ni cos e às áre as res tri tas re fe ri das no art. 
IV, § 3º, bem como o trans por te de equi pa men -
tos/com po nen tes, cons tru ção/ins ta la ção, co ne -
xão/des co ne xão, tes te e ve ri fi ca ção, pre pa ra ção para 
lan ça men to, lan ça men to de ve í cu los e lan ça men to de 
es pa ço na ves, e o re tor no dos equi pa men tos afins e
dos da dos téc ni cos aos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca...“ Além dis so, pelo § 3º do art. VI, fica de ter mi na do 
que re pre sen tan tes nor te-ame ri ca nos po de rão re a li -
zar ins pe ções, sem avi so pré vio ao go ver no bra si le i ro, 
tan to nas áre as res tri tas, quan to nas de ma is áre as re -
ser va das para lan ça men to de es pa ço na ves.

Devo re lem brar, nes te mo men to, a afir ma ção do 
Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia, para, em se gui da,
des ta car uma sal va guar da de na tu re za po lí ti ca que
nos tira a au to no mia so bre a ”pres ta ção de ser vi ços“
do Cen tro. Diz o Mi nis tro: ”O Bra sil não alu ga, não ar -
ren da, não em pres ta, a ne nhum ou tro país, em hi pó -
te se al gu ma, o Cen tro de Lan ça men tos de Alcân ta ra.
O Cen tro pres ta rá ser vi ços de lan ça men to de sa té li -
tes, em ba ses co mer ci a is“. Só que o § A do art. III es -
ta be le ce que o Bra sil ”...não per mi ti rá o lan ça men to, a 

par tir do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra, de car -
gas úte is ou ve í cu los de lan ça men to es pa ci al de pro -
pri e da de ou sob con tro le de pa í ses os qua is, na oca -
sião do lan ça men to, es te jam su je i tos a san ções es ta -
be le ci das pelo Con se lho de Se gu ran ça das Na ções
Uni das ou cu jos go ver nos, a ju í zo de qual quer das
par tes, te nham dado, re pe ti da men te, apo io a atos de
ter ro ris mo in ter na ci o nal“. De ve mos en ten der que, por 
essa cláu su la, o Bra sil se su je i ta ao im pe di men to de
uti li zar sua base para lan çar sa té li tes de na ções de -
sa fe tas dos EUA? Está cla ro que sim! E, em con tra -
par ti da, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil não terá ne -
nhum con tro le so bre os lan ça men tos fe i to pe los EUA
na nos sa base. Qu an to a isso, o De pu ta do Wal dir Pi -
res, em re cen te de cla ra ção à im pren sa, dá como
exem plo a Chi na, que não faz par te do Me ca nis mo de 
Con tro le de Tec no lo gia de Fo gue tes e Mís se is
(MTCR), cri a do pe los Esta dos Uni dos para im pe dir a
trans fe rên cia de tec no lo gia a pa í ses pros cri tos, como
Ira que, Irã e Co réia do Nor te. A Chi na, Srªs e Srs. Se -
na do res, é um país com o qual te mos gran de in ter -
câm bio tec no ló gi co. Mas, por esse Acor do, es ta ría -
mos im pe di dos de lan çar fo gue tes chi ne ses a par tir do
Cen tro de Lan ça men tos de Alcân ta ra, que é nos so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re ce bi em 
meu ga bi ne te uma pu bli ca ção do Exmº Sr. Mi nis tro da 
Ciên cia e Tec no lo gia, Ro nal do Mota Sar den berg, de -
di ca da ex clu si va men te aos Par la men ta res bra si le i -
ros, ”di da ti ca men te“ bem pon tu a da, onde se cons ta -
tam as ”mil ma ra vi lhas“ do Acor do que o Go ver no pre -
ten de ra ti fi car. É des se do cu men to a afir ma ção do Mi -
nis tro que ci tei an te ri or men te. No do cu men to, o Go -
ver no nos aler ta (qua se uma chan ta gem) para os pro -
ble mas no caso de não apro va ção. Trans cre vo, aqui,
uma pe que na par te: Per gun ta: ”O que re pre sen ta rá
para o País a não apro va ção do Acor do pelo Con gres -
so Na ci o nal? Res pos ta: Ao não uti li zar Alcân ta ra na
sua po ten ci a li da de, o Bra sil per de re cur sos fi nan ce i -
ros e cor re o ris co de des per di çar in ves ti men tos já fe i -
tos no Cen tro, da or dem de 300 mi lhões de dó la res,
com cla ros pre ju í zos para o País e para o de sen vol vi -
men to da re gião. A ex pan são da uti li za ção do Cen tro
de Lan ça men to de Alcân ta ra pode co lo car o Bra sil no
ce ná rio mun di al dos cen tros de lan ça men to de sa té li -
tes que ope ram em re gi me co mer ci al. Nos úl ti mos
anos, cres ceu de for ma ex pres si va a de man da des se
mer ca do, que pro je ta para o pe río do de 98 a 2007 ci -
fras que al can çam vá ri os bi lhões de dó la res“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, so bre os
pro ble mas do Cen tro de Lan ça men tos de Alcân ta ra,
de ve mos de ba ter e bus car so lu ções. Há mes mo mu i -
tos pro ble mas, e os de or dem eco nô mi ca têm um



peso mu i to gran de nes sa dis cus são. Ali foi fe i to um
gran de in ves ti men to. Não po de mos des con si de rar
isso. Mas a so lu ção não é co lo cá-lo à ven da. O tex to
do Acor do é mu i to cla ro e em lín gua por tu gue sa, não
dan do mar gem a dú vi das: o Bra sil não só abre mão
de re a li zar, com au to no mia, um pro gra ma es pa ci al
na que la área, sem exi gir con tra par ti das con cer nen -
tes à trans fe rên cia de tec no lo gia, como, pior que isso,
abre mão de sua so be ra nia. 

Ain da de acor do com o Mi nis tro da Ciên cia e
Tec no lo gia, o acor do foi fir ma do com os Esta do Uni -
dos ”por uma ques tão de fun ci o na li da de“, uma vez
que ”os Esta dos Uni dos de têm a li de ran ça mun di al do 
mer ca do de sa té li tes. So zi nho, aque le país fa bri ca
80% dos sa té li tes co mer ci a li za dos no pla ne ta. Sen do
as sim, an tes de fir mar acor dos de sal va guar das com
ou tras na ções para lan ça men tos de sa té li tes (que,
em ge ral, são nor te-ame ri ca nos), é pro du cen te já ter
as si na do o acor do com os Esta dos Uni dos. Tê-lo fe i to
pro por ci o na ma i or ra pi dez ao pro ces so de exe cu ção
de acor dos de sal va guar das e de acor dos co mer ci a is
pos te ri o res. Fos se ou tra na ção a lí der mun di al do
mer ca do na pro du ção de sa té li tes, pelo mo ti vo men -
ci o na do aci ma, o acor do de sal va guar das se ria as si -
na do em pri me i ro lu gar com esse país“. Ou seja, não
es ta mos en tre gan do uma base aé rea bra si le i ra, ou
par te dela, com tal grau de per mis si vi da de, a qual -
quer na ção. E esse é o pro ble ma gra ve que de ve mos
de ba ter.

Em en tre vis ta ao Cor re io Bra zi li en se, o Mi nis -
tro Ro nal do Mota Sar den berg re co nhe ceu que ”o
acor do não foi es cri to com mu i to amor. Mas foi a úni ca 
for ma de ne go ci ar com eles“. A en tre vis ta foi pro vo ca -
da pelo pró prio Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia, de
acor do com ma té ria do Cor re io Bra zi li en se , e a ela
es ta vam pre sen tes o Chan ce ler Cel so La fer e o Pre si -
den te da Agên cia Espa ci al Bra si le i ra, Luiz Gylvan
Me i ra Fi lho. S. Exª fez isso por que sabe que terá di fi -
cul da des de ra ti fi car o acor do nes sas ba ses.

A pro pó si to da de fe sa da so be ra nia na ci o nal,
acho opor tu no lem brar o pro gra ma de es pi o na gem,
em cur so no Exér ci to Bra si le i ro, de nun ci a do pela im -
pren sa nas duas úl ti mas se ma nas. Num dis cur so que
fiz so bre o caso, fiz re fe rên cia a um se tor das For ças
Arma das que pro cu ra des vir tu ar seu pa pel cons ti tu ci -
o nal. Para esse se tor, se gun do do cu men tos di vul ga -
dos pelo jor nal Fo lha de S.Pa u lo, são con si de ra dos
”ini mi gos“ da Na ção or ga ni za ções não go ver na men -
ta is, a CUT e o MST. Uma gran de iro nia! Se ria cô mi co, 
não fos se trá gi co.

Qu e ro, por úl ti mo, des ta car a cor re ta po si ção do
De pu ta do Wal dir Pi res e fa zer um ape lo aos mem bros 

da Casa para que se ma ni fes tem con tra esse fla gran -
te aten ta do à so be ra nia na ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Com a pa la vra o Se na dor Álva ro Dias. S. Exª
dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/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, está em cur so
no PSDB um pro ces so que pre ten de me ex pul sar do
Par ti do por ha ver as si na do, jun ta men te com o Se na -
dor Osmar Dias, o re que ri men to que pro pu nha a ins -
ta la ção de uma CPI para apu rar a cor rup ção no País.

É evi den te que a ques tão éti ca é uma das ra -
zões das con tra di ções que vi ve mos, des de o iní cio de 
nos so man da to, nes ta Casa: in te gra mos a Ban ca da
do Go ver no, mas nos opo mos a de ter mi na das ati tu -
des des se mes mo Go ver no.

É evi den te que essa é uma ques tão cen tral. A
con tra di ção está na ra zão di re ta de o Go ver no ado tar
um pro gra ma que se con fron ta com o pro gra ma do
Par ti do. O PSDB es ta be le ce como pri o ri da de in dis cu -
tí vel o com ba te à cor rup ção. Aliás, a éti ca foi ra zão
fun da men tal no sur gi men to do PSDB. 

Mas, se essa é uma con tra di ção, há ou tras. O
Par ti do tem um pro gra ma ro tu la do de cen tro-es quer -
da, e o Go ver no ado ta um pro gra ma ro tu la do de cen -
tro-di re i ta. Se, no pla no da éti ca, o Go ver no é con tem -
pla ti vo, con des cen den te em re la ção à im pro bi da de
ad mi nis tra ti va, no que diz res pe i to às po lí ti cas pú bli -
cas o Go ver no ca mi nha sem pre na di re ção da pro -
pos ta ro tu la da de cen tro-di re i ta e con fron ta-se, por -
tan to, es ta be le cen do essa con tra di ção, com o pro gra -
ma par ti dá rio, que é di fe ren te.

Por es sas ra zões, não o Par ti do, mas o co man -
do par ti dá rio, tal vez nem mes mo o co man do par ti dá -
rio, mas o pre si den te do Par ti do, quem sabe ori en ta -
do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, de se ja a nos sa ex -
pul são. Esta mos aguar dan do os pró xi mos pas sos.

Mas, Sr. Pre si den te, traz-me a esta tri bu na uma
ou tra ra zão, im por tan te, das dis cor dân ci as que aca -
ba ram nos afas tan do de fi ni ti va men te do Go ver no. O
mo de lo de pri va ti za ção ado ta do pelo Go ver no tem
sido com ba ti do por nós des ta tri bu na des de o iní cio
do nos so man da to. E um dos mo men tos mais exa cer -
ba dos des se de ba te foi aque le em que o Go ver no co -
lo cou à ven da 14,5% do ca pi tal da Pe tro bras. Fui au -
tor de um pro je to de lei, que me re ceu apo io de boa
par ce la dos Srs. Se na do res, que im pe dia a ven da das 
ações da Pe tro bras. No dia da vo ta ção do pro je to, o
Go ver no, de for ma sur pre en den te, an te ci pou-se e, na 



ca la da da no i te, co lo cou as ações à ven da na Bol sa
de Va lo res de Nova Ior que. Qu an do aqui es tá va mos,
numa quin ta-fe i ra pela ma nhã, para a vo ta ção da que -
le pro je to, che ga va a no tí cia de que as ações ha vi am
sido ven di das, de ma dru ga da, na Bol sa de Nova Ior que.

A ven da ma ci ça de ações or di ná ri as da Pe tro -
bras ocor reu em agos to. O Go ver no ar re ca dou 7,269
bi lhões. Ses sen ta por cen to das ações fo ram ven di -
das ao mer ca do ex ter no e 39,7%, no mer ca do in ter -
no. Os or ga ni za do res do le i lão su bes ti ma ram a de -
man da in ter na. Mu i tos in ves ti do res bra si le i ros ten ta -
ram, mas não con se gui ram, com prar as ações, que
fo ram, em sua ma i o ria, di re ci o na das para a ven da no
mer ca do ex ter no

Na que la opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de ba te mos com a equi pe do Go ver -
no. Em re u nião na casa do Lí der Sér gio Ma cha do, na
pre sen ça de seis Mi nis tros de Esta do e do Pre si den te 
do BNDES, Fran cis co Gros, com a Ban ca da do PSDB 
do Se na do Fe de ral, dis cu ti mos o nos so pro je to. O Mi -
nis tro Pe dro Ma lan afir ma va que aque le era o mo -
men to ide al para a ven da por que as ações al can ça -
vam o pico de seu va lor. Nós dis cor dá va mos, afir man -
do que eco no mis tas da Eu ro pa ori en ta vam para a va -
lo ri za ção das em pre sas de pe tró leo no mun do em
fun ção da sem pre pre vi sí vel es cas sez da que le pro -
du to no mer ca do. Mas o Go ver no te i ma va: as ações
de ve ri am ser ven di das na que le mo men to, aque le era
o mo men to ade qua do para ven dê-las. Hoje, po de mos 
afir mar que o Go ver no er rou. Hoje, la men ta vel men te,
po de mos afir mar que es tá va mos cer tos e que o Go -
ver no pra ti cou, sim, um equí vo co his tó ri co. O Go ver -
no per deu, com a ven da das ações na que le mo men -
to, mais de R$5 bi lhões. O Go ver no ar re ca dou R$7,2
bi lhões e per deu mais de R$5 bi lhões, por que, no pe -
río do de um ano, es sas ações va lo ri za ram de 70 a
77%. Em mé dia, a va lo ri za ção al can çou 74%, re pi to,
im pli can do pre ju í zo de mais de R$5 bi lhões aos co -
fres pú bli cos da Na ção.

As ações fo ram, sem dú vi da, su bes ti ma das na -
que le mo men to. No iní cio de ju lho do ano pas sa do,
fon tes do Go ver no ha vi am anun ci a do que o pre ço da
ven da se ria de R$58 por ação. No en tan to, o pre ço
ob ti do no le i lão foi bem in fe ri or a isso. O pre ço uni tá rio 
mé dio das ações ne go ci a das da Pe tro bras foi de
R$43. Apli can do-se o des con to de 20% à épo ca ofe -
re ci do pelo Go ver no, as ações fo ram ne go ci a das a
R$34,46, en quan to na Bol sa de Nova Ior que, a
US$24.00.

Por tan to, Sr. Pre si den te, este foi o pre ju í zo no -
mi nal: mais de R$5 bi lhões. Não bas tas se, esse pre -
ju í zo é con ti nu a do, é cu mu la ti vo, por que es sas ações

ren de rão, para sem pre, di vi den dos e lu cros para
aque les que as ad qui ri ram na Bol sa de Nova Ior que. 

O mo de lo de pri va ti za ção ado ta do pelo Go ver no 
fa lha em vá ri as si tu a ções. Per mi te que em pre sas es -
tran ge i ras, va len do-se de re cur sos na ci o na is por
meio do BNDES, ad qui ram, es pe ci al men te no se tor
de ener gia elé tri ca, em pre sas es ta ta is bra si le i ras.

Não me can so de ci tar, como exem plo, o dia em
que aqui vo ta mos um pro je to au to ri zan do o Go ver no
de Ro ra i ma a con tra ir em prés ti mo ex ter no para a
rede de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca da que le pe -
que no Esta do. Tra ta va-se de um em prés ti mo ex ter no
com ta xas de ju ros su pe ri o res às que eram ofe re ci das 
a uma po de ro sa em pre sa nor te-ame ri ca na que ad -
qui ria uma es ta tal de ener gia elé tri ca em São Pa u lo,
na que le exa to mo men to. Fi ca mos pas ma dos di an te
da gri tan te con tra di ção. As ta xas de ju ros que o
BNDES ofe re cia à po de ro sa em pre sa nor te-ame ri ca -
na eram sig ni fi ca ti va men te in fe ri o res às ta xas de ju -
ros que o Go ver no de Ro ra i ma foi obri ga do a pa gar
em em prés ti mo ex ter no con tra í do, já que o Go ver no
bra si le i ro não ad mi te que o BNDES fi nan cie em pre -
sas es ta ta is bra si le i ras ge ra do ras de ener gia elé tri ca.

Com esse mo de lo, Sr. Pre si den te, o Go ver no
bra si le i ro faz um de ses ti mu la a ex pan são do se tor de
ener gia do nos so País, por que à me di da que os em -
pre sá ri os, es pe ci al men te das gran des em pre sas es -
tran ge i ras, ad qui rem no País, com ju ros sub si di a dos
pelo BNDES, uti li zan do in clu si ve a mo e da po dre, pre -
ca tó ri os e ou tros pa péis, em pre en di men tos já re a li za -
dos, pron tos e ex tre ma men te lu cra ti vos – como ocor -
re ago ra no Pa ra ná com a ven da da Co pel -, não op -
tam por no vos em pre en di men tos, que têm um pra zo
de ma tu ra ção de pelo me nos cin co anos an tes de al -
can ça rem o lu cro, que é a es sên cia do ca pi ta lis mo.

É evi den te, por tan to, que não há ex pan são do
se tor. O Go ver no, ao in vés de es ti mu lar a pri va ti za ção 
des se se tor es tra té gi co da eco no mia na ci o nal, de ve -
ria, ao con trá rio, es ti mu lar em pre sas pri va das a in -
ves ti rem na ex pan são do se tor, com pe tin do com em -
pre sas es ta ta is com pe ten tes como aque la que está à
ven da ago ra no Pa ra ná. Te ría mos, sem dú vi da, a ex -
pan são do se tor se o Go ver no cri as se li nha de cré di to 
es pe ci al para in cen ti var em pre sas pri va das, mes mo
que es tran ge i ras, a in ves tir no se tor de ener gia elé tri -
ca do nos so País.

De ou tro lado, Sr. Pre si den te, as con se qüên ci as
des sa pri va ti za ção se fa rão sen tir pro va vel men te a
par tir de 2003. As gran des em pre sas mul ti na ci o na is
que com pra ram em pre sas es ta ta is bra si le i ras re me -
te rão o lu cro para os pa í ses de ori gem, em dó lar, e,
cer ta men te, isso pro vo ca rá gran de im pac to na eco -



no mia na ci o nal. Esta mos en tre gan do em pre sas ex -
tre ma men te lu cra ti vas e com pe ten tes para a ex plo ra -
ção de em pre sas es tran ge i ras que re me te rão para o
ex te ri or o lu cro aqui ob ti do. 

No caso da pa ra na en se Co pel, sus pe i ta-se que
uma em pre sa ale mã será ven ce do ra do le i lão: a
RWE. Aqui já de nun ci a mos esse fato, pois tudo in di ca
que o edi tal, di ri gi do, per mi ti rá a essa po de ro sa em -
pre sa ale mã a aqui si ção da Co pel no Pa ra ná.

Obvi a men te, uma em pre sa es tran ge i ra não tem
com pro mis so al gum de na tu re za so ci al com o povo
bra si le i ro. Seu com pro mis so é com o lu cro, que, sem
dú vi da al gu ma, será re me ti do para o ex te ri or.

Aliás, no se tor de te le co mu ni ca ções, as sis tiu-se 
à de mis são em mas sa das em pre sas pri va ti za das e
tam bém à fa lên cia de em pre sas bra si le i ras for ne ce -
do ras de tec no lo gia e equi pa men tos, já que as mul ti -
na ci o na is pas sa ram a im por tar tec no lo gia, equi pa -
men tos e pes so al para a ad mi nis tra ção de suas em -
pre sas no Bra sil.

Por tan to, esse mo de lo é um de sas tre para a
eco no mia do País. Nós o com ba te mos des de o pri me -
i ro mo men to do nos so man da to nes ta Casa, o que
tem pro vo ca do a ir ri ta ção do Go ver no. Esse fato nos
leva nes te mo men to a dis cu tir se nos so man da to é
con fe ri do pela po pu la ção ou pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca, se de ve mos obe de cer às as pi ra ções da so -
ci e da de ou às im po si ções da que le que, even tu al men -
te, go ver na o País.

Apro ve i to a opor tu ni da de para de mons trar, com
base no es tu do do Di e e se, o que ocor re rá com a ven -
da da Co pel, no Pa ra ná, sob o pon to de vis ta fi nan ce i -
ro. O Esta do pre ten de ne go ci ar a em pre sa, se gun do
da dos já le van ta dos, que têm como base o va lor das
ações no mer ca do, e ar re ca dar cer ca de R$7 a 9 bi -
lhões, mas o va lor da em pre sa não é esse. Ele é se -
gu ra men te su pe ri or a R$22 bi lhões. Os téc ni cos da
pró pria com pa nhia re a li za ram ava li a ção que in di ca o
va lor de R$25 bi lhões, mas o Go ver no do Pa ra ná quer 
dar um pre sen te de ca sa men to real a uma gran de
em pre sa mul ti na ci o nal. O que res ta rá ao Go ver no
des se va lor? Se gun do o Di e e se, ao Go ver no res ta rá
ape nas R$1,3 bi lhão. Com base no flu xo fu tu ro de ca i -
xa, o Di e e se in di ca que esse di nhe i ro de sa pa re ce rá
sem de i xar ras tro, sem de i xar mar ca al gu ma, num pe -
río do en tre 11 me ses e 3 anos, uma vez que o Go ver -
no anun cia que o apli ca rá no Fun do de Pre vi dên cia
do Esta do para pa ga men to de apo sen ta do ri as dos
ser vi do res pú bli cos ina ti vos do Pa ra ná, e ape nas
30% se ri am in ves ti dos na área so ci al, se gun do o Go -
ver na dor.

Sr. Pre si den te, não é so men te o Go ver no do Pa -
ra ná que está ven den do uma em pre sa im por tan te por 
me nos da me ta de do seu va lor real. O Go ver no bra si -
le i ro tem fe i to o mes mo. É no mí ni mo dis cu tí vel o va lor 
es ti pu la do pelo Go ver no para a pri va ti za ção das suas 
es ta ta is. Lem bro-me bem de que o sis te ma Te le brás,
pri va ti za do, ar re ca dou para os co fres da União cer ca
de US$22 bi lhões. Ocor re, no en tan to, que, nos dois
anos que an te ce de ram à pri va ti za ção, o Go ver no bra -
si le i ro ha via in ves ti do no se tor US$20 bi lhões. É in -
com pre en sí vel essa ma te má ti ca, esse ba lan ço não
tem ló gi ca, nós não o en ten de mos. 

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, a nos sa ati tu de
não é de in tran si gên cia em re la ção à pri va ti za ção;
não so mos, de ou tro lado, xe nó fo bos, en ten de mos
que o ca pi tal es tran ge i ro pode ser da ma i or uti li da de,
nes te mun do glo ba li za do, para o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al des te País. Mas que ve nha o ca pi -
tal es tran ge i ro ini ci ar em pre en di men tos pro du ti vos,
ge ra do res de em pre go, e não se va ler do es for ço na ci o -
nal para ob ter aqui o lu cro que re me te para o ex te ri or.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Se na dor
Álva ro Dias, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR)  Sr.
Pre si den te, es tou con clu in do, mas o Se na dor Iris
Re sen de de se ja um apar te e sei que V. Exª será
con des cen den te e te rei a hon ra de ou vir S. Exª. 

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Álva ro Dias. Ma ni fes to a mi nha so li -
da ri e da de a V. Exª, quan do, da tri bu na do Se na do,
ex põe sua pro fun da pre o cu pa ção com a po lí ti ca de
pri va ti za ção. Fran ca men te, vo tei fa vo ra vel men te aos
pro je tos go ver na men ta is que bus ca vam, no Con -
gres so Na ci o nal, au to ri za ção para a pri va ti za ção de
em pre sas de pro pri e da de do Go ver no. Hoje, sin ce -
ra men te, não sei se me ma ni fes ta ria fa vo ra vel men te
a to das as au to ri za ções vo ta das no pas sa do. Como
bra si le i ro, con fes so-me um tan to pre o cu pa do com a
pri va ti za ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce. Hoje,
per ce bo que aque la em pre sa foi pra ti ca men te en tre -
gue como pre sen te a um gru po que, apro ve i tan -
do-se até de uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra do Go ver no,
o BNDES, ad qui riu todo aque le pa tri mô nio. Nin -
guém, em sã cons ciên cia, é ca paz de di zer o va lor
real de tudo o que foi ven di do e que en glo ba va o pa -
tri mô nio da Com pa nhia Vale do Rio Doce. Vi que,
dois anos após a ven da, o lu cro da que la em pre sa
foi fe no me nal. Mu i tos po de rão di zer que hou ve lu cro
por que o em pre en di men to es ta va nas mãos da ini ci -
a ti va pri va da. Não. Pra ti ca men te não se mu dou
nada. A es tru tu ra es ta va com ple ta, re sul ta do da luta, 



do sa cri fí cio des te País, du ran te anos, para que a
Vale do Rio Doce se tor nas se em pre sa in ve ja da no
mun do in te i ro, como mu i tas ou tras. V. Exª mos tra-se
an gus ti a do, nos úl ti mos dias, com a ven da da Co pel, 
no seu Esta do. Tam bém es ta mos an gus ti a dos com
a ven da das Cen tra is Elé tri cas de Go iás SA. Qu al -
quer ava li a ção da que la em pre sa que se tra ga a pú -
bli co eu digo que não é ver da de i ra. É mu i to di fí cil
ava li ar, em um cur to pe río do, tudo aqui lo que está
es ten di do pelo Esta do de Go iás afo ra, que hoje tem
a sua rede elé tri ca, es ta ções re ba i xa do ras em to das 
as re giões, em to dos os mu ni cí pi os, em to dos os po -
vo a dos e em qua se to das as pro pri e da des ur ba nas
e ru ra is. Enten do que Go iás pos sui o ma i or per cen -
tu al de pro pri e da des ru ra is do ta das de ener gia elé -
tri ca, um pa tri mô nio fe no me nal. Qu e rem ven der e
ven der a qual quer pre ço. Enten do, e em pres to a mi -
nha so li da ri e da de a V. Exª, que tudo o que é con si -
de ra do im pres cin dí vel para a se gu ran ça pú bli ca não 
pode ser ven di do, e a ener gia elé tri ca o é. Por que
se gu ran ça pú bli ca não é sim ples men te a pos si bi li -
da de de uma in va são ini mi ga em nos so ter ri tó rio.
Não. De vem ser con si de ra dos os pro je tos de de sen -
vol vi men to so ci o e co nô mi co em nos so País, pro je tos 
que fa lam di re ta men te à vida do povo, às con di ções
de vida do nos so povo. Não sei qual será o jul ga -
men to que as ge ra ções fu tu ras fa rão do nos so com -
por ta men to, do com por ta men to dos que cons ti tu em, 
hoje, os Po de res des te País: uns, o Po der Le gis la ti -
vo, ou tros, o Po der Exe cu ti vo e ou tros, o Po der Ju di -
ciá rio. Qual será o jul ga men to que as fu tu ras ge ra -
ções fa rão do nos so com por ta men to, por par ti ci par -
mos des se fes ti val de ven da de pro pri e da des, de
bens pú bli cos que cus ta ram o olho da cara do nos so 
povo? Qu an to so fri men to foi im pos to à nos sa gen te,
ao lon go dos anos, para se po der in ves tir nes sas
áre as! V. Exª re fe re-se a bi lhões, a sete bi lhões, e
ava lia em mais cin co bi lhões. Se na dor Álva ro Dias,
so mos ca pa zes de enu me rar gas tos em bi lhões, por 
mês, por ano, ape nas com o ser vi ço da dí vi da do
nos so País. V. Exª faz mu i to bem em ma ni fes tar a
sua pre o cu pa ção, a sua an gús tia, por que nós tam -
bém es ta mos pre o cu pa dos. Va mos lu tar com to das
as for ças para que a Celg, Cen tra is Elé tri cas de Go -
iás, não seja ven di da. O que que rem hoje, não te nho 
dú vi da, é, ir res pon sa vel men te, ven dê-la, pul ve ri zar o 
re sul ta do da ven da no ano que vem, nas cam pa -
nhas ele i to ra is. Te nho cons ciên cia dis so e o te nho
dito no meu Esta do. Te nho dito ao meu povo. Não
te mos nem me i os de co mu ni ca ção para levar o nos -
so pro tes to, a nos sa pre o cu pa ção ao povo. Na úl ti -
ma pes qui sa fe i ta em Go iás, 87% da po pu la ção

ma ni fes tou-se con tra a ven da, mas ne nhum ar gu -
men to ser ve para des per tar a cons ciên cia e a ra -
zão da que les que es tão com o po der nas mãos.
Pelo me nos, fi ca rão a sua po si ção, a mi nha e a de
to dos nós que nos sen ti mos mu i to in se gu ros com
essa po lí ti ca de pri va ti za ção que exis te no Bra sil.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Iris Re zen de.

Eu gos ta ria de ter er ra do em agos to do ano
pas sa do, quan do de ba te mos com o Go ver no a in -
con ve niên cia de ven der as ações da Pe tro bras. Eu
pre fe ri ria que es ti ves sem cer tos o Mi nis tro Pe dro
Ma lan e a sua equi pe. No en tan to, hoje, la men ta vel -
men te, te mos de afir mar que o Bra sil de i xou de ga -
nhar – e vai per der mu i to mais – mais de R$5 bi -
lhões com a ven da da que las ações da Pe tro bras. 

Eu gos ta ria tam bém de es tar en ga na do ago ra,
no mo men to em que o Go ver na dor do Pa ra ná,
afron tan do a ló gi ca, o bom sen so, a in te li gên cia e a
von ta de po pu lar, te i ma em ven der a Co pel. Eu gos -
ta ria de es tar er ra do e que to dos es ti ves sem er ra -
dos no Pa ra ná nes te mo men to e que so men te o Go -
ver na dor es ti ves se cer to, para que o Esta do não so -
fres se as con se qüên ci as que cer ta men te so fre rá.
Elas são im pre vi sí ve is, mas, se gu ra men te, no ci vas
ao in te res se pú bli co. Sr. Pre si den te, va mos con ti nu ar 
lu tan do para im pe dir essa ven da, ago ra no Po der
Ju di ciá rio, com ações po pu la res e de po is, se for ne -
ces sá rio, já que todo ato de Go ver no que con tra ria o 
in te res se pú bli co é nulo de ple no di re i to, ain da no
Po der Ju di ciá rio, en vi dan do to dos os es for ços para
ten tar anu lar a ven da da Co pel.

Para con clu ir, não so mos con tra a pri va ti za ção
de em pre sas in com pe ten tes, de fi ci tá ri as, mas so -
mos con tra a pri va ti za ção de em pre sas com pe ten -
tes, lu cra ti vas, que atu am em se to res es tra té gi cos
para a vida do País. Por essa ra zão, apre sen ta mos
pro je to que ins ti tu i ria, se apro va do – e es pe ro que
seja –, o ple bis ci to quan do da pri va ti za ção de em -
pre sas de ener gia e de água no nos so País.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la -
dares) – So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do
que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 148, DE 2001



Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal),
para o fim de de fi nir o cri me de co a ção
no cur so da ati vi da de ad mi nis tra ti va.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848 de 7 de de zem bro

de 1940 (Có di go Pe nal), pas sa a vi go rar acres ci do da
se guin te re gra nor ma ti va:

Co a ção no cur so da ati vi da de ad mi nis tra ti va
Art. 319-A. Co a gir fun ci o ná rio su bor di na do a

pra ti car ato ile gal.
Pena — de ten ção de 2 (dois) a 4 (qua tro) anos.
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Có di go Pe nal, em seu art. 344, ti pi fi ca o cri me
de Co a ção no cur so do pro ces so pe nal.

A Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990 (Re -
gi me Ju rí di co dos Ser vi do res Pú bli cos Ci vis), es ta be -
le ce so bre tema se me lhan te:

”Art. 116. São de ve res do ser vi dor:
.............................................................
IV — cum prir as or dens su pe ri o res, ex -

ce to quan do ma ni fes ta men te ile ga is:
Art. 117. Ao ser vi dor é pro i bi do:
.............................................................
VII — co a gir ou ali ci ar su bor di na dos

no sen ti do de fi li a rem-se a as so ci a ção pro -
fis si o nal ou sin di cal, ou a par ti do po lí ti co;

.............................................................
A toda evi dên cia, essa le gis la ção ad mi nis tra ti va

está mais vol ta da para a pro te ção da ad mi nis tra ção
pú bli ca do que para a do fun ci o ná rio. Por isso, de i xa o
agen te pú bli co des pro te gi do da ação in de vi da de
maus che fes, quan do es tes im põem aos seus su bor -
di na dos a prá ti ca de atos que sa bem ser ile ga is.

Te men do re pre sá li as, não é in co mum que o ser -
vi dor ve nha a su cum bir à co a ção de seus su pe ri o res
hi e rár qui cos, seja por va i da de, seja por am bi ção, seja
por medo ou por qual quer ou tra das fra que zas hu ma -
nas. O cer to é que essa si tu a ção acon te ce no ser vi ço
pú bli co e pre ci sa ser co i bi da. O epi só dio re cen te do
Pa i nel Ele trô ni co do Se na do é exem plo elo qüen te do
que aqui se co men ta.

Por tan to, o ob je ti vo do pre sen te pro je to é o de -
ses ti mu lar di ri gen tes in con se qüen tes a in fli gi rem a
seus su bal ter nos o ônus de pra ti ca rem ações ou
omis sões ilí ci tas. Ha ven do a re gra pu ni ti va, o pró prio

ser vi ço pú bli co será be ne fi ci a do pelo te mor  que, por
cer to, in fun di rá nos po de ro sos.

Aliás, já se dis se, com acer to, que “a li ber da de
do fra co de pen de das li mi ta ções im pos tas ao for te; a
li ber da de do po bre de pen de das li mi ta ções im pos tas
ao rico; e a li ber da de do po bre de es pí ri to, das li mi ta -
ções im pos tas ao as tu to”.

Sala das Ses sões, 23 de agos to de 2001. – Se -
bas tião Ro cha.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
 SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal
O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -

ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre -
ta a se guin te lei:

Có di go Pe nal
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 três me ses a um ano, e
mul ta, de qui nhen tos mil réis a dois con tos de réis.

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos 
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe -
de ra is.

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

Art. 116. São de ve res do ser vi dor:
I – exer cer com zelo e de di ca ção as atri bu i ções

do car go;
II – ser leal às ins ti tu i ções a que ser vir;
III – ob ser var as nor mas le ga is e re gu la men ta -

res;
IV – cum prir as or dens su pe ri o res, ex ce to quan -

do ma ni fes ta men te ile ga is;
V – aten der com pres te za:
a) ao pú bli co em ge ral, pres tan do as in for ma -

ções re que ri das, res sal va das as pro te gi das por si gi lo;

b) à ex pe di ção de cer ti dões re que ri das para de -
fe sa de di re i to ou es cla re ci men to de si tu a ções de in -
te res se pes so al;



c) às re qui si ções para a de fe sa da Fa zen da Pú -
bli ca.

VI – le var ao co nhe ci men to da au to ri da de su pe -
ri or as ir re gu la ri da des de que ti ver ciên cia em ra zão
do car go;

VII – ze lar pela eco no mia do ma te ri al e a con -
ser va ção do pa tri mô nio pú bli co;

VIII – guar dar si gi lo so bre as sun to da re par ti -
ção;

IX – man ter con du ta com pa tí vel com a mo ra li da -
de ad mi nis tra ti va;

X – ser as sí duo e pon tu al ao ser vi ço;
XI – tra tar com ur ba ni da de as pes so as;
XII – re pre sen tar con tra ile ga li da de, omis são ou

abu so de po der.
Pa rá gra fo úni co. A re pre sen ta ção de que tra ta o

in ci so XII será en ca mi nha da pela via hi e rár qui ca e
apre ci a da pela au to ri da de su pe ri or àque la con tra a
qual é for mu la da, as se gu ran do-se ao re pre sen tan do
am pla de fe sa.

Art. 117. Ao ser vi dor é pro i bi do:
I – au sen tar-se do ser vi ço du ran te o ex pe di en te, 

sem pré via au to ri za ção do che fe ime di a to;
II – re ti rar, sem pré via anuên cia da au to ri da de

com pe ten te, qual quer do cu men to ou ob je to da re par -
ti ção;

III – re cu sar fé a do cu men tos pú bli cos;
IV – opor re sis tên cia in jus ti fi ca da ao an da men to

de do cu men to e pro ces so ou exe cu ção de ser vi ço;
V – pro mo ver ma ni fes ta ção de apre ço ou de sa -

pre ço no re cin to da re par ti ção;
VI – co me ter a pes soa es tra nha à re par ti ção,

fora dos ca sos pre vis tos em lei, o de sem pe nho de
atri bu i ção que seja de sua res pon sa bi li da de ou de
seu su bor di na do;

VII – co a gir ou ali ci ar su bor di na dos no sen ti do
de fi li a rem-se a as so ci a ção pro fis si o nal ou sin di cal,
ou a par ti do po lí ti co;

VIII – man ter sob sua che fia ime di a ta, em car go
ou fun ção de con fi an ça, côn ju ge, com pa nhe i ro ou pa -
ren te até o se gun do grau ci vil;

IX – va ler-se do car go para lo grar pro ve i to pes -
so al ou de ou trem, em de tri men to da dig ni da de da
fun ção pú bli ca;

X – par ti ci par de ge rên cia ou ad mi nis tra ção de
em pre sa pri va da, de so ci e da de ci vil, ou exer cer o co -
mér cio, ex ce to na qua li da de de aci o nis ta, co tis ta ou
co man di tá rio;

XI – atu ar, como pro cu ra dor ou in ter me diá rio,
jun to a re par ti ções pú bli cas, sal vo quan do se tra tar de 

bene fí ci os pre vi den ciá ri os ou as sis ten ci a is de pa ren tes
até o se gun do grau, e de côn ju ge ou com pa nhe i ro;

XII – re ce ber pro pi na, co mis são, pre sen te ou
van ta gem de qual quer es pé cie, em ra zão de suas
atri bu i ções;

XIII – ace i tar co mis são, em pre go ou pen são de
es ta do es tran ge i ro;

XIV – pra ti car usu ra sob qual quer de suas for -
mas;

XV – pro ce der de for ma de ci di o sa;
XVI – uti li zar pes so al ou re cur sos ma te ri a is da

re par ti ção em ser vi ços ou ati vi da des par ti cu la res;
XVII – co me ter a ou tro ser vi dor atri bu i ções es -

tra nhas ao car go que ocu pa, ex ce to em si tu a ções de
emer gên cia e tran si tó ri as;

XVIII – exer cer qua is quer ati vi da des que se jam
in com pa tí ve is com o exer cí cio do car go ou fun ção e
com o ho rá rio de tra ba lho;

XIX – re cu sar-se a atu a li zar seus da dos ca das -
tra is quan do so li ci ta do. (Inci so acres cen ta do pela Lei
nº 9.527, de 10-12-97)

(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 149, DE 2001-COMPLEMENTAR

Atu a li za a emen ta e al te ra o art. lº da 
Lei Com ple men tar nº 51, de 20 de de zem -
bro de 1985, que ”Dis põe so bre a apo -
sen ta do ria do fun ci o ná rio po li ci al, nos
ter mos do art. 103, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral", para re gu la men tar a apo sen ta do ria
da mu lher ser vi do ra po li ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A emen ta da Lei Com ple men tar nº 51, de

20 de de zem bro de 1985, pas sa a ter a se guin te re da -
ção:

Dis põe so bre a apo sen ta do ria do ser vi dor pú bli -
co po li ci al, nos ter mos do § 4º do art. 40 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

Art. 2º O art. lº da Lei Com ple men tar nº 51, de 20 
de de zem bro de 1995, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

Art. 1º O ser vi dor pú bli co po li ci al será apo sen ta do:
I – com pul so ri a men te, com pro ven tos pro por ci o -

na is ao tem po de con tri bu i ção, aos 65 (ses sen ta e
cin co) anos de ida de, qual quer que seja a na tu re za
dos ser vi ços pres ta dos;

II – vo lun ta ri a men te, com pro ven tos in te gra is,
in de pen den te men te da ida de:



a) após 30 (trin ta) anos de con tri bu i ção, des de
que con te, pelo me nos 20 (vin te) anos de exer cí cio
em car go de na tu re za es tri ta men te po li ci al, se ho -
mem;

b) após 25 (vin te e cin co) anos de con tri bu i ção,
des de que con te, pelo me nos 15 (quin ze) anos de
exer cí cio em car go de na tu re za es tri ta men te po li ci al,
se mu lher. (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

De acor do com o es ta be le ci do na Lei Com ple -
men tar nº 51, de 1985, o ser vi dor po li ci al tem di re i to
de se apo sen tar após trin ta anos de ser vi ço, des de
que vin te de les de di ca dos ao exer cí cio de car go de
na tu re za es tri ta men te po li ci al.

Tra ta-se, aqui, do re co nhe ci men to da es pe ci fi ci -
da de da fun ção po li ci al que ex põe o seu ti tu lar a ris -
cos per ma nen tes. Isso gera imen so stress na vida
pro fis si o nal, po den do com pro me ter a sa ú de e mes mo 
in te gri da de fí si ca do ser vi dor.

Essa nor ma, ain da que edi ta da sob o re gi me
cons ti tu ci o nal an te ri or, foi, sem dú vi da, re cep ci o na da
pela Cons ti tu i ção vi gen te. Con for me en si na Mar cio
Au gus to de Vas con ce los Di niz (in ”Con tro le de cons ti -
tu ci o na li da de e te o ria da re cep ção“, p. 55):

A en tra da em vi gor de uma nova Cons ti tu i ção não
im pli ca, ne ces sa ri a men te, a re je i ção do sis te ma in fra -
cons ti tu ci o nal exis ten te, mas ape nas das leis e/ou atos
nor ma ti vos que com ela fo rem in com pa tí ve is.

Sub sis tem as nor mas hi e rar qui ca men te in fe ri o -
res que se har mo ni zam com a nova Lei Fun da men tal;
as de ma is, per dem au to ma ti ca men te a sua vi gên cia,
por in com pa ti bi li da de ma te ri al ou – for mal. Como ge -
ral men te se afir ma, pas sam a ca re cer de fun da men to
de va li da de.

O fe nô me no da re cep ção, pro ces so le gis la ti vo
abre vi a do, im pli ca a ab sor ção, pela nova or dem, das
nor mas in fe ri o res vi gen tes sob o man to do an ti go sis -
te ma cons ti tu ci o nal, dan do-lhe novo fun da men to de
va li da de. Pro cu ra-se dar con ti nu i da de à di nâ mi ca das 
re la ções so ci a is, sem que seja ne ces sá ria nova ati vi -
da de le gis la ti va in te gra do ra. (...)

Em sín te se: sob o pa râ me tro do novo sis te ma
cons ti tu ci o nal, – ou nor mas an te ri o res são re cep ci o -
na das, por que com ele se har mo ni zam, ou são re je i -
ta das por se rem in com pa tí ve is. A in com pa ti bi li da de,
aqui, dá ori gem, em prin cí pio, à ces sa ção de sua vi -
gên cia.

E a ci ta da Lei Com ple men tar se har mo ni za, to -
tal men te, com o dis pos to no § 4º do art. 40 da Lei Ma i -
or, que de ter mi na que a lei com ple men tar pode ado -
tar re qui si tos di fe ren ci a dos para a con ces são de apo -
sen ta do ria aos ser vi do res pú bli cos, no caso de ati vi -
da des exer ci das ex clu si va men te sob con di ções es pe -
ci a is que pre ju di cam a sa ú de ou a in te gri da de fí si ca.

Entre tan to, o di plo ma le gal foi edi ta da em épo ca
na qual o exer cí cio da ati vi da de po li ci al era, qua se to -
tal men te, um mo no pó lio mas cu li no, não in clu in do em
suas dis po si ções as con di ções dis tin tas para a apo -
sen ta do ria da mu lher, re co nhe ci das em nos sa Cons -
ti tu i ção.

Assim, para que se ade que a nor ma ao prin cí pio 
da iso no mia, que, con for me o en si na men to ma gis tral
de Ruy Bar bo sa, se ca rac te ri za por tra tar os igua is
igual men te e os de si gua is de si gual men te, im põe-se
al te rar o di plo ma le gal para nele in tro du zir a mes ma
di fe ren ça en tre ho mem e mu lher cons tan te da Car ta
Mag na para a apo sen ta do ria vo lun tá ria.

De ou tra par te, tam bém para se guir o mo de lo
cons ti tu ci o nal, man tém-se a igual da de en tre os se xos 
no li mi te da apo sen ta do ria com pul só ria.

Além dis so, es ta mos atu a li zan do a emen ta do di -
plo ma le gal, no que se re fe re à re mis são ao dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal per ti nen te, an tes re la ti vo à Car ta an te ri or, 
e à subs ti tu i ção do ter mo fun ci o ná rio por ser vi dor pú bli -
co, que é o uti li za do na Cons ti tu i ção vi gen te.

Des sa for ma, te mos a cer te za de que a pre sen -
te pro po si ção es ta rá atu a li zan do a Lei Com ple men tar 
nº 51, de 1985, apli can do às ser vi do ras pú bli cas po li -
ci a is, de for ma cor re ta, a iso no mia en tre ho mens e
mu lhe res, para fins de apo sen ta do ria, ado ta da na
nos sa Car ta Mag na.

Sala das Ses sões, 23 de agos to de 2001. – Ro -
meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
 SUBSECRETARIA DE ATA

LEI COMPLEMENTAR Nº 51
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985

Dis põe so bre a apo sen ta do ria do
fun ci o ná rio po li ci al, nos ter mos do art.
103, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

Art. 1º O fun ci o ná rio po li ci al será apo sen ta do:
1 – vo lun ta ri a men te, com pro ve i tos in te gra is,

após 30 (trin ta) anos de ser vi ço, des de que con te,



pelo me nos 20 (vin te) anos de exer cí cio em car go de
na tu re za es tri ta men te po li ci al;

II – com pul so ri a men te, com pro ven tos pro por ci -
o na is ao tem po de ser vi ço, aos 65 anos (ses sen ta e
cin co) anos de ida de, qual quer que seja a na tu re za
dos ser vi ços pres ta dos.

Art. 2º Sub sis te a efi cá cia dos atos de apo sen ta -
do ria ex pe di dos com base nas Leis nºs 3.313, de 14
de no vem bro de 1957, e 4.878, de 3 de de zem bro de
1965, após a pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 1 de 17 de ou tu bro de 1969.

Art. 3º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 1985; 164º da Inde -
pen dên cia e 97º da Re pú bli ca. – JOSÉ SARNEY –
Fer nan do Lyra.
....................... .............................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVAS DO BRASIL

....................................................................................
Art. 103. *Po dem pro por a ação de in cons ti tu ci o -

na li da de:
I  — o Pre si den te da Re pú bli ca;
II — a Mesa do Se na do Fe de ral;
III — a Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos;
IV — a Mesa de Assem bléia Le gis la ti va;
V — o Go ver na dor de Esta do;

VI — o Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca;
VII — o Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo -

ga dos do Bra sil;
VIII — par ti do po lí ti co com re pre sen ta ção no

Con gres so Na ci o nal;
IX — con fe de ra ção sin di cal ou en ti da de de clas -

se de âm bi to na ci o nal.

§ 1º O Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca de ve rá
ser pre vi a men te ou vi do nas ações de in cons ti tu ci o na -
li da de e em to dos os pro ces sos de com pe tên cia do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 2º De cla ra da a in cons ti tu ci o na li da de por omis -
são de me di da para tor nar efe ti va nor ma cons ti tu ci o -
nal, será dada ciên cia ao Po der com pe ten te para a
ado ção das pro vi dên ci as ne ces sá ri as e, em se tra tan -
do de ór gão ad mi nis tra ti vo, para fa zê-lo em trin ta dias.

§ 3º Qu an do o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral apre ci -
ar a in cons ti tu ci o na li da de, com tese, de nor ma le gal
ou ato nor ma ti vo, ci ta rá, pre vi a men te, o Advo ga -

do-Geral da União, que de fen de rá o ato ou tex to im -
pug na do.

§ 4º Ação de cla ra tó ria de cons ti tu ci o na li da de po -
de rá ser pro pos ta pelo Pre si den te da Re pú bli ca, pela
Mesa do Se na do Fe de ral, pela Mesa da Câ ma ra dos
De pu ta dos ou pelo Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os pro je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos à co -
mis são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO, Nº 461 DE 2001

Re que i ro nos ter mos do que dis põe o ar ti go 50,
pa rá gra fo 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral com bi na do com 
o ar ti go 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral 
– RISF, se jam re qui si ta das ao Mi nis té rio dos Trans -
por tes/DNER, as se guin tes in for ma ções:

1. Re la ção de to dos os Con ces si o ná ri os, de vi -
da men te iden ti fi ca dos (Ra zão So ci al, CGC, en de re ço 
e res pon sá vel le gal), dos ser vi ços de bal sas nos es ta -
dos de Ron dô nia, Acre, Pará e Ama zo nas, para tra -
ves sia de car gas e pas sa ge i ros;

2. Có pia dos con tra tos fir ma dos com os con ces -
si o ná ri os;

3. Có pia dos pro ces sos de li ci ta ção da con ces -
são ou,

4. Do cu men to Ju rí di co equi va len te.
Sala das Ses sões, 23 de agos to de 2001. – Se -

na dor Mo re i ra Men des.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 462, DE 2001

Nos ter mos do pa rá gra fo 2º do art. 50 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral e nos ar ti gos 215 e 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam so li ci ta -
das ao Mi nis tro da Fa zen da as se guin tes in for ma -
ções, re la ti vas ao Ban co do Nor des te, agên cia de
Bar ra do Cor da, Esta do do Ma ra nhão.

1. O BNB con ce deu al gum fi nan ci a men to, nos
úl ti mos cin co anos, para a Co o pe ra ti va Agrí co la Mis ta 
de Bar ra do Cor da — COPABA? Em caso afir ma ti vo,
de ta lhar cada con tra to as si na do en tre o Ban co e a
Co o pe ra ti va.



2. Qu an do tais con tra tos fo ram as si na dos? Qual 
o ob je to de cada um des ses em prés ti mos? Em quan -
tas par ce las foi li be ra do cada um? Espe ci fi car a data
da li be ra ção e o va lor de cada uma das par ce las li be -
ra das. Qual o pra zo de ca rên cia de cada con tra to?
Qu a is as ga ran ti as ofe re ci das pela Co pa ba? O BNB
fez al gu ma res tri ção para a con ces são dos em prés ti -
mos? Em caso po si ti vo, de ta lhá-las.

3. Qual o pa tri mô nio da Co pa ba à épo ca da con -
ces são de cada em prés ti mo? Quem eram os Di re to -
res da Co pa ba à épo ca de cada em prés ti mo? Qual o
mon tan te atu al da di vi da da Co pa ba?

4. Exis te dí vi da atra sa da? Qual o seu mon tan te?
5. Que me di das ju di ci a is o Ban co do Nor des te

to mou con tra os res pon sá ve is pela Co pa ba?
6. A Di re ção do BNB re ce beu al gu ma de nún cia

acer ca da ocor rên cia de ir re gu la ri da des na agên cia
de Bar ra do Cor da? Em caso po si ti vo, qua is as pro vi -
dên ci as ado ta das?

7. Espe ci fi car a em pre sa res pon sá vel pela ela -
bo ra ção de cada pro je to apre sen ta do pela Co pa ba ao 
BNB? O BNB foi in for ma do do va lor que a em pre sas
co bra ram da Co pa ba para ela bo rar cada pro je to?

8. Qu a is os pro je tos da Co pa ba fi nan ci a dos pelo 
BNB que fra cas sa ram? Espe ci fi car os mo ti vos e os
res pon sá ve is pe los fra cas sos?

9. Qu an tos as so ci a dos ti nha a Co pa ba à épo ca
de cada em prés ti mo? Espe ci fi car, por fi nan ci a men -
tos, quan tos e qua is só ci os re ce be ram em prés ti mos
in di vi du a is? De ta lhar a lo ca li za ção de cada uma dos
pro je tos fi nan ci a dos pelo BNB. Qual o pra zo de ca -
rên cia para cada fi nan ci a men to? Qual o mon tan te
atu al da dí vi da de cada um dos as so ci a dos?

10. Qu a is me di das ju di ci a is es tão sen do to ma -
das con tra os de ve do res?

Jus ti fi ca ção

Alguns pro je tos da Co o pe ra ti va Agrí co la Mis ta
de Bar ra do Cor da – MA, se trans for ma ram em ver da -
de i ros fra cas sos e numa enor me dor de ca be ça para
os seus di re to res e as so ci a dos. Por exem plo, o pro je -
to re fe ren te a im plan ta ção de uma fá bri ca para a pro -
du ção de pol pa de fru tas con su miu um gran de vo lu -
me de re cur sos, sen do em pou co tem po aban do na do
e ca u san do pre ju í zo ao BNB que até ago ra não con -
se guiu re a ver os re cur sos em pres ta dos.

Con si de ran do as atri bu i ções cons ti tu ci o na is
des ta Casa as in for ma ções aqui so li ci tas são de gran -
de im por tân cia para que pos sa mos iden ti fi car as ca u -
sas de al guns ”ra los“ que per mi tem a dre na gem de
re cur sos pú bli cos. Esses da dos nos pos si bi li ta rão al -

te rar as nor mas atu a is de for ma a co i bir que tais prá ti -
cas vol tem a ocor rer.

Sala das Ses sões, 22 de agos to de 2001. –
Edu ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à
Mesa para de ci são, nos ter mos do in ci so III, art. 216
do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 463, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do pi a nis -
ta Luiz Car los Vi cu nha:

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 à

Assem bléia Le gis la ti va do Rio de Ja ne i ro.
Sala das Ses sões, 23 de agos to de 2001. – Emí -

lia Fer nan des.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la -
vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS. 
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos so
ob je ti vo ao apre sen tar esse re que ri men to é nos as -
so ci ar à dor e ao pe sar que a co mu ni da de ar tís ti ca
bra si le i ra, os fa mi li a res e o povo do Rio de Ja ne i ro
vi vem nes te mo men to pelo pas sa men to do pi a nis ta
Luiz Car los Vi nhas, ho mem que, aos 61 anos de
ida de, es ta va no auge da sua car re i ra ar tís ti ca le -
van do o nome do Bra sil além das nos sas fron te i ras.
Com sua me lo di o sa mú si ca, can ta va o som bra si le i -
ro e en can ta va a to dos. So li ci ta mos que a men sa -
gem seja en vi a da à Assem bléia Le gis la ti va do Rio
de Ja ne i ro que, de cer ta for ma, é a Casa que re pre -
sen ta o povo ca ri o ca. Espe ra mos que, a par tir dali,
da que la Casa onde a edu ca ção e a cul tu ra são pon -
tos im por tan tes nos de ba tes, se jam ex pan di das por
todo o Rio de Ja ne i ro as con do lên ci as que os mem -
bros do Se na do Fe de ral apre sen tam nes te mo men -
to pelo fa le ci men to de ilus tre fi gu ra da co mu ni da de
cul tu ral, o Sr. Luiz Car los Vi nhas, que veio a fa le cer
na data de on tem, em trá gi ca ocor rên cia, quan do
bus ca va me lho rar sua vida. 



Qu e re mos re gis trar que não mor rem aque les
que de i xam men sa gem po si ti va. No mo men to em que 
o Bra sil é pal co de fi gu ras ne ga ti vas, prin ci pal men te
nos me i os de co mu ni ca ção, o Sr. Luiz Car los Vi nhas é 
uma re fe rên cia da me lo dia, da cul tu ra e da sen si bi li -
da de. Par te o ho mem, mas fica sua con tri bu i ção, al ta -
men te sig ni fi ca ti va do pon to de vis ta cul tu ral e de
exem plo de vida.

Eram es ses os vo tos que gos ta ría mos de re gis -
trar, por que en ten de mos que esta Casa tam bém deve
vi ver mo men tos de sen si bi li da de, prin ci pal men te quan -
do per de fi gu ras ilus tres da his tó ria cul tu ral do nos so
País. Asso ci a mo-nos à dor da co mu ni da de ar tís ti ca e,
prin ci pal men te, da fa mí lia des sa ilus tre fi gu ra.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 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 Wil -
son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to n.º 463, de 2001.

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 (Car los Wil son) – A Mesa

tam bém quer se as so ci ar ao re que ri men to de ho me na -
gem que a Se na do ra Emi lia Fer nan des apre sen ta pelo
fa le ci men to do gran de pi a nis ta Luiz Car los Vi nhas,
ocor ri do on tem. Luiz Car los Vi nhas in dis cu ti vel men te
era um dos gran des ta len tos mu si ca is do nos so País. O
seu de sa pa re ci men to cho ca to dos nós, que sem pre ti -
ve mos nele um re fe ren ci al da cul tu ra mais bo ni ta do
Bra sil. A Mesa se as so cia às ho me na gens pres ta das
hoje ao gran de pi a nis ta Luiz Car los Vi nhas.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1.º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ade mir Andra de.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2001

Con fe re ao Con gres so Na ci o nal o po -
der de apre ci ar os acor dos e os con tra tos
in ter na ci o na is, fir ma dos por en tes pú bli -
cos, quan do a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil fi gu rar como par te, ava lis ta ou ga -
ran ti do ra, acres cen tan do pa rá gra fo úni co 
ao ar ti go 49, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 É acres ci do o se guin te pa rá gra fo úni co
ao ar ti go 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral:

“Art. 49. .................................................
..............................................................
Pa rá gra fo uni co. Na com pe tên cia pre -

vis ta no in ci so I, in clui-se a apre ci a ção de
to dos os acor dos, en ten di men tos, con tra tos
ou atos in ter na ci o na is, fir ma dos por en tes
da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta
com or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is,
quan do a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil fi -
gu rar na qua li da de de par te, ava lis ta, fi a do -
ra ou ga ran ti do ra.

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
visa a con fe rir ao Con gres so Na ci o nal po de res para
dis cu tir e vo tar to dos os acor dos e atos in ter na ci o na -
is, fir ma dos com or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o -
na is, quan do a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil fi gu rar
como par te, ava lis ta ou ga ran ti do ra do ins tru men to.

Ape sar de o in ci so I, do art. 49, da Cons ti tu i ção
da Re pública dis por que com pe te, ex clu si var nen te, ao
Con gres so Na ci o nal, “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”, al guns ins tru men tos in ter na ci o na is de alta re le -
vân cia para a Na ção não são sub me ti dos ao cri vo do
Par la men to, como, por exem plo, os acor dos ce le bra dos
com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

E por que os acor dos com o FMI não são sub -
me ti dos à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal se ge -
ram, em tese, com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal? Em ar ti go pu bli ca do na Re vis ta de Di re i to
Cons ti tu ci o nal e Ciên cia Po lí ti ca, o ilus tre ju ris ta,
Antô nio Ca cha puz de Me de i ros¹, re la ci o na os prin ci -
pa is ar gu men tos uti li za dos pe los de fen so res da tese
de que acor dos fir ma dos com o Fun do ne ces si tam
apro va ção pré via do Con gres so Na ci o nal, e por aque -
les que sus ten tam o con trá rio.

Os que en ten dem dis pen sá vel a apre ci a ção dos 
acor dos com o FMI, pe las Ca sas Le gis la ti vas, va -
lem-se dos se guin tes ar gu men tos:

¹ Me de i ros, Anto nio Ca cha puz de,. In, Re vis ta de Di re i to Cons ti tu -
ci o nal e Ciên cia Po lí ti ca, nº 2, pp. 169/184.



1) Os “acor dos” com o FMI não po dem 
ser con si de ra dos tra ta dos ou acor dos in ter -
na ci o na is, re pre sen tan do, ape nas, a exe cu -
ção de com pro mis sos an te ri or men te as su -
mi dos;

2) Não são ce le bra dos pelo Pre si den te 
da Re pú bli ca ou por ple ni po ten ciá rio ha bi li -
ta do, sen do, nor mal men te, as si na dos pelo
Pre si den te do Ban co Cen tral ou pe los mi nis -
tros da área eco nô mi ca, e ga ran ti dos pelo
Te sou ro Na ci o nal;

3) Não pos su em na tu re za de tra ta dos
ou acor dos in ter na ci o na is, sig ni fi can do, so -
men te, ma ni fes ta ção uni la te ral do País to -
ma dor dos re cur sos.

Em for te opo si ção ao ali ja men to do Par la men -
to, ain da base no ar ti go do ci ta do in ter na ci o na lis ta,
há os que jul gam im pe ri o sa a apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos en ten di men tos avan ça dos
com o FMI. Os bons e con vin cen tes ar gu men tos uti -
li za dos pe los de fen so res des sa tese são, em re su -
mo, os se guin tes:

1) To dos os atos in ter na ci o na is que
ge rem ônus para o País pre ci sam ser apro -
va dos pelo Con gres so Na ci o nal;

2) Os “acor dos” com o FMI não são
sim ples em prés ti mos, mas com pro mis sos
as su mi dos para, a con ces são de em prés ti -
mos, que im pli cam al te ra ções subs tan ci a is
nas leis or ça men tá ri as, cuja com pe tên cia
per ten ce ao Con gres so Na ci o nal;

3) Qu an do o Pre si den te do Ban co
Cen tral ou os Mi nis tros de Esta do as si nam
atos in ter na ci o na is, agem como le gí ti mos
re pre sen tan tes do Pre si den te da Re pú bli ca.
Logo, os acor dos ce le bra dos por aque les
de vem ser re fe ren da dos pelo Con gres so;

4) As Car tas de Inten ções e os en ten -
di men tos com o FMI são acor dos in ter na ci o -
na is, en vol vem ma té ria po lí ti ca e es ta be le -
cem li mi tes à so be ra nia na ci o nal, como a
con ten ção de gas tos pú bli cos, re du ção do
dé fi cit or ça men tá rio, po lí ti ca cam bi al etc.

Com o ob je ti vo de en cer rar a in ter mi ná vel dis -
cus são en tre os de fen so res e opo si to res da apre ci a -
ção con gres su al dos acor dos com o FMI, jul ga mos
opor tu na a in clu são de um novo e es cla re ce dor dis -
po si ti vo na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.

Nes se sen ti do, a re da ção pro pos ta con so li da e
pa ci fi ca o en ten di men to de que os acor dos ou con tra -

tos in ter na ci o na is, ce le bra dos com os or ga nis mos fi -
nan ce i ros in ter na ci o na is e que te nham sido ava li za -
dos ou ga ran ti dos pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, de vem obri ga to ri a men te ser sub me ti dos à apre ci -
a ção do Con gres so Na ci o nal.

A in fluên cia des ses acor dos – ou en ten di men -
tos, como pre fe rem de no mi ná-los os téc ni cos do se -
tor eco nô mi co – na eco no mia de qual quer país é in -
ques ti o ná vel. Além dis so, é de no tó rio co nhe ci men to
que o FMI sem pre con di ci o na a li be ra ção dos re cur -
sos por ele ad mi nis tra dos a uma sé rie de me di das e
me tas eco nô mi cas, que de vem ser di li gen te men te
cum pri das pelo Esta do to ma dor.

As re gras e di re tri zes do FMI, em ge ral, sus ci tam
gra ves e pro fun das con se qüên ci as na eco no mia dos
Esta dos to ma do res dos re cur sos. O caso bra si le i ro, aliás, 
bem ilus tra essa hi pó te se, na me di da em que o País vem 
sen do ins ta do a ob ter re i te ra dos e ele va dos su pe rá vi tes
pri má ri os no se tor pú bli co, com a di mi nu i ção dos re cur -
sos des ti na dos aos in ves ti men tos, como con se qüên cia
do acor do fir ma do em 1998 com o Fun do.

No que se re fe re ao acor do ne go ci a do com o
Fun do nes te ano, vale res sal tar que seus ter mos der -
ro gam, na prá ti ca, dis po si ções da Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as, re cen te men te apro va das pelo Con -
gres so Na ci o nal.

Ten do em vis ta o grau de in ge rên cia dos en ten -
di men tos fir ma dos com o Fun do na po lí ti ca eco nô mi -
ca e na vida dos ci da dãos, não é pos sí vel se con ti nu -
ar ne gan do ao Con gres so Na ci o nal o di re i to e o de ver
de apre ciá-los pre vi a men te.

Não é sus ten tá vel, no atu al es tá gio de de sen vol vi -
men to da de mo cra cia bra si le i ra, que o Par la men to, no
caso dos acor dos com o FMI, per ma ne ça re le ga do à
fun ção de sim ples es pec ta dor sem qual quer po der de -
ci só rio. A pre sen te Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
visa a sa nar essa la cu na no or de na men to ju rí di co, in clu -
in do, no rol das atri bu i ções ex clu si vas do Con gres so
Na ci o nal, o po der de de li be rar so bre os acor dos, con tra -
tos e en ten di men tos, as si na dos com o Fun do ou qual -
quer ou tra ins ti tu i ção in ter na ci o nal de cré di to.

Em face de todo o ex pos to e do ma ni fes to in te res -
se pú bli co, so li ci ta mos o apo io de nos sos ilus tres Pa res
no Se na do Fe de ral e na Câ ma ra dos De pu ta dos à pre -
sen te Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, para o fim
de vê-la apro va da no mais bre ve pra zo pos sí vel.

Sala das Ses sões, 23 de agos to de 2001. –
Ade mir Andra de – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Le o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Re quião – Alva ro
Dias – Se bas tião Ro cha – Edu ar do Su plicy – Pe -
dro Si mon – Ro meu Tuma – Pe dro Ubi ra ja ra – Iris



Re zen de – Anto nio Car los Jú ni or – Ro me ro Jucá – 
Ger son Ca ma ta – Ri car do San tos – Bel lo Par ga –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – He lo í sa He le na – José
Edu ar do Du tra – Osmar Dias – Fran ce li no Pe re i ra
– João Alber to Sou za – Hugo Na po leão – Ber nar -
do Ca bral – Tião Vi a na – Ja der Bar ba lho – Na bor
Jú ni or – Ma ri na Sil va – La u ro Cam pos – Val mir
Ama ral – Ma gui to Vi le la – Luiz Otá vio – Ca sil do
Mal da ner – Jef fer son Pé res – Mar lu ce Pin to – Ge -
ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Lind berg Cury –
Arlin do Por to – Ante ro Paes de Bar ros – Ser gio
Ma cha do – Ro ber to Fre i re – Mo za ril do Ca val can ti
– Anto nio Car los Va la da res.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1.º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir Andra de.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENAIDO Nº 150, DE 2001

Dis põe a Lei nº 5.917, de 10 de se -
tem bro de 1973 (aces so do Por to de Ca -
pu a ba à BR-262/ES).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica in clu í do no Pla no Na ci o nal de Vi a -
ção, apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro
de 1973, o se guin te tre cho ro do viá rio de li ga ção:

“2.2.2. Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as do
Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral:

BR-447/ES Por to de Ca pu a ba – BR-262/ES."

Art. 2º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de pro je to de lei para cri a ção de ro do -
via no Esta do do Espí ri to San to, li gan do o Por to de
Ca pu a ba à BR-262/ES. O art. 5º da Lei nº 5.917/73
de ter mi na que “Po de rão ser con si de ra dos como com -
ple men to e in te gran do uma via ter res tre do Pla no Na -

ci o nal de Vi a ção os aces sos que sir vam como fa ci li -
da des de ca rá ter com ple men tar para o usuá rio, des -
de que es tu dos pre li mi na res in di quem sua ne ces si da -
de e vi a bi li da de fi nan ce i ra ou haja mo ti vo de Se gu -
ran ça Na ci o nal, obe de cen do-se às con di ções es ta -
be le ci das por de cre to.”, onde en ten de mos que este
ple i to se en qua dra.

A cri a ção da ro do via fe de ral de li ga ção, com pre -
en di da no tre cho Por to de Ca pu a ba – BR-262, no
Esta do do Espí ri to San to, é de gran de im por tân cia,
uma vez que além de re du zir con si de ra vel men te o
cus to dos trans por tes, eli mi na rá o in ten so trá fe go de
ca mi nhões pro ve ni en tes do Por to de Ca pu a ba com
des ti no às ro do vi as fe de ra is BR-101 e BR-262, que
atu al men te uti li zam vias ur ba nas mu ni ci pa is e es ta -
du a is da Gran de Vi tó ria, ina de qua das ao re fe ri do trá -
fe go.

A li ga ção é es tra té gi ca no sen ti do de dar con di -
ções al ter na ti vas de mo bi li da de ro do viá ria para a re -
gião.

Sala das Ses sões, 23 de agos to de 2001. – Se -
na dor Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº  5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção
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:

....................................................................................
2.2. No men cla tu ra e Re la ção Des cri ti va das Ro -

do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, in te gran tes do
Pla no Na ci o nal de Vi a ção.
....................................................................................

Art. 5º Po de rão ser con si de ra dos como com ple -
men tan do e in te gran do uma via ter res tre do Pla no
Na ci o nal de Vi a ção os aces sos que sir vam como fa ci -
li da des de ca rá ter com ple men tar para o usuá rio, des -
de que es tu dos pre li mi na res in di quem sua ne ces si da -
de e vi a bi li da de fi nan ce i ra ou haja mo ti vo de Se gu -
ran ça Na ci o nal, obe de cen do-se às con di ções es ta -
be le ci das por de cre to.
....................................................................................

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



O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O pro je -
to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pas -
sa-se à 

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 452, de 2001 –
art. 336, in ci so II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 34, de 2001 (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 794, de
2001, Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to), 
que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil a con ce der ga ran tia em ope ra ção de cré -
di to ex ter no a ser re a li za da en tre a Trans -
por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via-Brasil
S. – TBG e o Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no
va lor equi va len te a até cen to e oi ten ta mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal, me di an te lan ça men to
de tí tu los no mer ca do in ter na ci o nal de ca pi -
ta is, des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan ci a -
men to par ci al do Pro je to do Ga so du to Bo lí -
via-Brasil, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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. 1.º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ade mir Andra de.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 831, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 34, de 2001.

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 34, de 2001, que au to ri za

a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga ran tia
em ope ra ção de cré di to ex ter no a ser re a li za da en tre
a Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via-Brasil
S.A., – TBG e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor equi va len te
a até US$180,000,000.00 (cen to e oi ten ta mi lhões de
dó la res nor te-americanos) de prin ci pal, me di an te lan -
ça men to de tí tu los no mer ca do in ter na ci o nal de ca pi -
ta is, des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan ci a men to par -
ci al do Pro je to do Ga so du to Bo lí via-Brasil, e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de agos to
de 2001. – Mar lu ce Pin to – Anto nio Car los Va la da -
res – Car los Wil son – Ma ria do Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 831, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 34, de 2001.

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 2001

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con ce der ga ran tia em ope ra ção
de cré di to ex ter no a ser re a li za da en tre a
Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí -
via-Brasil S.A., – TBG e o Ban co Inter na -
ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD, no va lor equi va len te a até
US$180,000,000.00 (cen to e oi ten ta mi -
lhões de dó la res nor te-americanos) de
prin ci pal, me di an te lan ça men to de tí tu los 
no mer ca do in ter na ci o nal de ca pi ta is,
des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan ci a -
men to par ci al do Pro je to do Ga so du to
Bo lí via-Brasil, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri -

za da, nos ter mos da Re so lu ção nº 96, de 1989, 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 ce der ga ran tia em ope ra ção de 
cré di to ex ter no a ser re a li za da en tre a Trans por ta do ra 
Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via-Brasil S.A. – TBG, e o
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol -
vi men to – BIRD, no va lor equi va len te a até
US$180,000,000.00 (cen to e oi ten ta mi lhões de dó la -
res nor te-americanos), de prin ci pal, me di an te lan ça -
men to de tí tu los no mer ca do in ter na ci o nal de ca pi ta is, 



des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan ci a men to par ci al
do Pro je to do Ga so du to Bo lí via-Brasil.

Art. 2º É con ce di da a ele va ção tem po rá ria dos li -
mi tes de en di vi da men to da Trans por ta do ra Bra si le i ra
Ga so du to Bo lí via-Brasil S.A. –TBG, pre vis tos no art. 7º
da Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a fim
de que a re fe ri da em pre sa pos sa con tra tar a ope ra ção
de cré di to de que tra ta o art. 1º des ta Re so lu ção.

Art. 3º A ope ra ção de cré di to a que se re fe re o art.
1º des ta Re so lu ção tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – mu tuá rio: Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du -
to Bo lí via-Brasil S.A., – TBG:

II – ga ran ti dor: Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD;

III – con tra ga ran ti dor : Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil;

IV – for ma de co lo ca ção : pri va da tra di ci o nal nos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca;

V – va lor: equi va len te a até US$180,000,000.00
(cen to e oi ten ta mi lhões de dó la res nor -
te-americanos) de prin ci pal;

VI – fma li da de: fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro je to 
do Ga so du to Bo lí via-Brasil;

VII – pra zo: de zo i tos anos;
VIII – cu pom: quan ti ta ti vo de pon tos base aci ma

das US Tre a su iy No tes, de trin ta anos, a ser fi xa do
quan do da emis são e co lo ca ção dos tí tu los da Trans -
por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí via-Brasil S.A., –
TBG no mer ca do;

IX – amor ti za ção: em três pres ta ções anu a is
igua is, a par tir do fi nal do dé ci mo sex to ano;

X – pre ço da emis são: a ser es ta be le ci do na data
do lan ça men to, con si de ran do o cu pom men ci o na do;

XI – co mis são de co lo ca ção: 0,42% (qua ren ta e
dois cen té si mos por cen to) flat so bre o va lor de face
da emis são;

XII – des pe sas ge ra is: li mi ta das a
US$125,000.00 (cen to e vin te e cin co mil dó la res nor -
te-americanos).

§ 1º A ga ran tia a ser con ce di da pelo Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
– BIRD à Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí -
via-Brasil S.A., – TBG, apli ca-se a todo o va lor do
prin ci pal e mais duas par ce las de ju ros em base roll
on (en quan to a ga ran tia so bre as par ce las de ju ros
não for exe cu ta da, o Bird es ten de sua co ber tu ra às
duas par ce las de ju ros sub se qüen tes); as de ma is
par ce las de ju ros não con tam com qual quer ga ran tia
de pa ga men to.

§ 2º A con tra ga ran tia a ser con ce bi da pela Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil ao Ban co Inter na ci o nal para

Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD tem al can -
ce idên ti co ao da ga ran tia con ce di da pelo Ban co à
Transpor ta do ra Bra si le i ra Bo lí via-Brasil S.A., – TBG.

§ 3º A Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo lí -
via-Brasil S.A., – TBG, con ce de rá as se guin tes con -
tra ga ran ti as à Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

I – con tra ga ran tia prin ci pal: re ce i tas pró pri as da
TBG, me di an te me ca nis mo de dé bi to au to má ti co em
con ta;

II – con tra ga ran tia sub si diá ria: ga ran tia so li dá ria 
da Pe tró leo Bra si le i ro S.A., – Pe tro brás, me di an te
cláu su la con tra tu al, com pro me ten do-se esta em pre -
sa a trans fe rir ao Te sou ro Na ci o nal, sob de man da e a
qual quer mo men to, os re cur sos re fe ren tes à TCO
(Trans port Ca pa city Opti on), du ran te a fase de exe cu -
ção, ou os re cur sos re fe ren tes aos con tra tos de trans -
por te de gás fir ma dos jun to à TBG.

Art. 4º A con tra ta ção da ope ra ção de cré di to ex -
ter no a que se re fe re o art. 1º des ta Re so lu ção de ve rá
efe ti var-se no pra zo má xi mo de qui nhen tos e qua ren -
ta dias con ta do da data de sua pu bli ca ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
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 (Car los Wil son) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 453, de 2001 –
art. 336, in ci so II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 35, de 2001 (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 795, de
2001, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung), que 
au to ri za o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG a 
con tra tar ope ra ção de cré di to com o Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES, no âm bi to do Pro gra ma de 
Apo io à Mo der ni za ção da Admi nis tra ção Tri -
bu tá ria e da Ges tão dos Se to res So ci a is Bá -



si cos – PMAT, no va lor de dois mi lhões, no -
ven ta e qua tro mil e no ve cen tos e ses sen ta
e oito re a is, com fi na li da de ex clu si va de fi -
nan ci ar pro gra ma de in ves ti men to em mo -
der ni za ção tri bu tá ria do Mu ni cí pio.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. 
Tem a pa la vra, para dis cu tir, o Se na dor Pa u lo

Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/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, esse é um pro je to ex tre ma -
men te im por tan te. 

O va lor da ope ra ção de cré di to é pe que no,
R$2.094.968,00, mas é um pro gra ma mu i to im por tan te
para os Mu ni cí pi os bra si le i ros e foi cri a do no BNDES
quan do tive a opor tu ni da de de ocu par a sua di re to ria da 
área so ci al. O ide a li za dor do pro gra ma é um dos gran -
des téc ni cos que o se tor pú bli co pos sui, Dr. José Ro ber -
to Afon so, fun ci o ná rio de car re i ra do BNDES.

O pro gra ma fi nan cia as pre fe i tu ras para que
elas pos sam mo der ni zar a sua ad mi nis tra ção tri bu tá -
ria. O que sig ni fi ca isso? O re cur so vai para a aqui si -
ção de com pu ta do res, de pro gra mas de com pu ta dor.
Vai para a atu a li za ção de ca das tro de con tri bu in tes,
para tre i na men to de fis ca is, para aqui si ção de equi -
pa men tos. Enfim, per mi te aos Mu ni cí pi os, em um
tem po de es cas sos re cur sos, de vi gên cia da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, me lho ra rem suas res pec ti -
vas ar re ca da ções, ou seja, a ar re ca da ção do IPTU,
do ISS e das ta xas mu ni ci pa is.

Tais re cur sos per mi tem aos Mu ni cí pi os tor nar
sua re a li da de fis cal me nos de pen den te de ou tros ní -
ve is de go ver no, como Esta dos e União. Algu mas pre -
fe i tu ras que já ti ve ram aces so ao cré di to che ga ram a
do brar a ar re ca da ção. Per mi tem, ain da, aos mu ni cí pi -
os re cu pe rar a ca pa ci da de de in ves ti men to com re -
cur so pró prio, ou seja, sem de pen der do go ver no es -
ta du al ou fe de ral, po dem re a li zar obras de cal ça men -
to as sim como in ves ti men to nas áre as de edu ca ção e
sa ú de, ur ba ni za ção de fa ve las, e as sim por di an te.

Esse é um re cur so mu i to es pe ci al por que, na
for mu la ção do BNDES, se tor nou a por ta de en tra da,
a fim de que os Mu ni cí pi os, no fu tu ro, pos sam re a li zar
ou tras ope ra ções de cré di to. Fi nan cia tam bém o pro -
gra ma a me lho ria do gas to so ci al. To dos sa be mos
que é al tís si mo o des per dí cio na área da sa ú de, da
edu ca ção, etc.

Qual o pro ble ma do cré di to? Digo isso para que
os Se na do res pre sen tes e to dos que nos ou vem pos -
sam re fle tir. A ope ra ção de cré di to de Juiz de Fora deu 
en tra da no Ban co quan do eu era di re tor, em 1997. Só
ago ra che ga ao fim sua tra mi ta ção. O Pre fe i to de Juiz
de Fora é o mes mo por que foi re e le i to. Se não ti ves se
sido re e le i to, não te ria opor tu ni da de de uti li zar o re -
cur so em sua ges tão. A bu ro cra cia é in fer nal. Ve jam
quan to tem po é ne ces sá rio para li be rar um re cur so de 
dois mi lhões. É con tra isso que pre ci sa mos lu tar, Se -
na dor José Alen car. Cito V. Exª por que sen do Se na -
dor por Mi nas Ge ra is re pre sen ta o povo de Juiz de
Fora nes ta Casa. E não é uma quan tia ex pres si va.
Mo der ni za-se uma pre fe i tu ra de por te mé dio, como a
de Juiz de Fora, gas tan do pou co e com re sul ta dos
sig ni fi ca ti vos nas po lí ti cas pú bli cas, por que tais pre fe -
i tu ras pas sam a ter con di ções de de sen vol ver pro je -
tos que an tes eram in viá ve is.

De se jo aqui ho me na ge ar os téc ni cos do
BNDES, com quem, re pi to, tive or gu lho de tra ba lhar.
Apren di mu i to na mi nha pas sa gem por aque la ins ti tu i -
ção pú bli ca, que é uma das mais bem or ga ni za das do
País. De se jo ho me na geá-la na pes soa do Dr. José
Ro ber to Afon so, já ci ta do.

Faço tam bém um ape lo ao Go ver no e às au to ri -
da des da área eco nô mi ca: va mos des bu ro cra ti zar o
pro gra ma, va mos dar às pre fe i tu ras aces so a um re -
cur so pe que no, po rém fo ca do numa ação gran di o sa.
É o ape lo que faço ao Mi nis tro Pe dro Ma lan e ao Pre -
si den te do Ban co Cen tral, Dr. Armí nio Fra ga, com
quem tive a opor tu ni da de de dis cu tir o pro gra ma e
que é mu i to sen sí vel ao tema..

Fui pre fe i to de uma ci da de e sei o que é isso.
Re ce bi uma pre fe i tu ra, a de Vi tó ria, ca pi tal do Espí ri to 
San to, em que a ar re ca da ção pró pria sig ni fi ca va algo
em tor no de 16% da ar re ca da ção glo bal do Mu ni cí pio, 
o que já era um fato inu si ta do, em com pa ra ção com
di ver sos mu ni cí pi os do nos so País. Hoje, sig ni fi ca
mais de 40% da ar re ca da ção de tri bu tos pró pri os,
num pro ces so de mo der ni za ção e or ga ni za ção da ad -
mi nis tra ção tri bu tá ria do Mu ni cí pio. É o Mu ni cí pio co -
bran do o seu ISS e o seu IPTU, cri an do um laço de
res pon sa bi li da de dos ci da dãos das ci da des com a
ad mi nis tra ção da sua pre fe i tu ra.

Sr. Pre si den te, fica a mi nha ho me na gem aos
téc ni cos do BNDES, aos for mu la do res des se pro gra -
ma, com os qua is tive opor tu ni da de de es tar jun to.
Hoje, na po si ção em que es ti ve no BNDES, está a Drª
Be a triz Aze re do, que é uma ex ce len te di re to ra do ban -
co. Fica o meu re gis tro con tra a bu ro cra cia e ao tem po
de tra mi ta ção – e sei que falo re pre sen tan do os Mu ni cí -
pi os bra si le i ros – para uma ope ra ção como essa, pro -



me ti da pelo Go ver no. Lem bro in clu si ve que, quan do foi
san ci o na da a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o Go ver -
no ofe re ceu aos pre fe i tos na que le mo men to, que já
que ri am mo di fi cá-la, jus ta men te aces so a esse pro gra -
ma, mas esse aces so con ti nua mu i to di fí cil e bu ro crá ti -
co. Pre ci sa mos re mo ver essa bu ro cra cia.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor, per mi te-me V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Pa u lo Har tung, V. Exª to cou num pon to im -
por tan tís si mo des se pro ce di men to, em que o BNDES 
leva até as pre fe i tu ras esse re cur so sa u dá vel para as
suas fi nan ças. Eu até ia fa zer uma in ter ven ção pes so -
al, pe din do a pa la vra, mas esse apar te me sa tis faz. V.
Exª to cou num as sun to im por tan tís si mo, qual seja, a
fra gi li da de des se lado do pro ce di men to fi nan ce i ro. Te -
nho cer te za de que o Go ver no Fe de ral está al can çan -
do bons fru tos com o aper fe i ço a men to da má qui na de 
ar re ca da ção, a má qui na ad mi nis tra ti va dos mu ni cí pi -
os, que atu al men te fa zem uma eco no mia mu i to gran -
de. Na nos sa Pre fe i tu ra, a de Cam po Gran de, há cer -
ca de cin co anos, com a mo der ni za ção da má qui na
ad mi nis tra ti va, mul ti pli ca mos o IPTU, sem au men to
de im pos to, por qua se três. O ISS, com o sis te ma de
in for má ti ca de cru za men to de da dos, mul ti pli ca mos
por dois –, 200% de au men to do ISS. Além da es tru tu -
ra da Pre fe i tu ra, na área da sa ú de ins ti tu í mos o car -
tão-saúde, para não ha ver du pli ci da de de con sul tas
no mes mo dia, pois mu i tos gos tam de con sul tar mé di -
cos nos pos tos de sa ú de. Com isso, fi ze mos uma eco -
no mia mu i to gran de. Tam bém es ta be le ce mos o ca -
das tro imo bi liá rio, já com pro ces sa men to de da dos.
Tudo isso num con tex to mu i to gran de den tro do Mu ni -
cí pio, que fez com que mul ti pli cás se mos, no ge ral, a
re ce i ta pró pria da Pre fe i tu ra em mais de 300%. Acho
que esse pro gra ma é mu i to im por tan te. O BNDES tem
di nhe i ro re al men te para in ves tir nes se se tor, mas a bu -
ro cra cia está em per ran do. Por ou tro lado, há ne ces si da -
de tam bém de di vul gar esse pro gra ma, por que há mu i to 
Mu ni cí pio que nem o co nhe ce. Lem bro-me de que o
Ban co do Bra sil des cia aos mu ni cí pi os me no res, fa zia a
pro pa gan da – e pa re ce-me que ele é o agen te fi nan ce i -
ro do BNDES –, co lo can do à dis po si ção toda a pro gra -
ma ção para a me lho ria da sua ar re ca da ção. Por tan to, o
pro nun ci a men to de V. Exª e o seu re la tó rio nes se pro je -
to são uma con tri bu i ção mu i to for te, não só para aler tar
o Go ver no para que seja des bu ro cra ti za do esse pro ce -
di men to fi nan ce i ro, como tam bém para aler tar os Mu ni -
cí pi os que ain da não per ce be ram que, na ver da de, aí
está um gran de ins tru men to de al can ce de uma boa

ar re ca da ção no seu Mu ni cí pio. Pa ra béns pelo seu
pro nun ci a men to. 

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Mu i to bri ga do, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca. Aco lho
o apar te de V. Exª com pra zer, já que é um ho mem vi -
vi do nes sa ma té ria.

Con cluo, Sr. Pre si den te, re gis tran do que o Se -
na do não se gu rou esse pro ces so. Tive a hon ra de re -
la tá-lo e o fiz em uma se ma na. Ao ser apro va do na
CAE, o re pre sen tan te do povo mi ne i ro pe diu ime di a -
ta men te ur gên cia em sua tra mi ta ção, Se na dor José
Alen car. E aqui está o pro ces so, hoje, ter mi nan do a
sua tra mi ta ção. O Se na do não foi obs tá cu lo. Cre io
que vale a pena fa zer esse re gis tro.

Ou tro pon to a as si na lar é a ques tão ur ba na.
Mais de 80% da nos sa po pu la ção, hoje, mora nos
cen tros ur ba nos. O pa pel das ad mi nis tra ções mu ni ci -
pa is é mu i to im por tan te para pro ver es sas re giões de
trans por te co le ti vo, de ur ba ni za ção, de sa ne a men to,
de edu ca ção, de sa ú de, en fim, de ser vi ços bá si cos.
Então, te mos de ca mi nhar no sen ti do de for ta le cer a
ad mi nis tra ção lo cal, o po der lo cal. Pen so que essa é
uma con tri bu i ção im por tan te.

Qu e ro di zer aos pre fe i tos, ve re a do res, lí de res
co mu ni tá ri os que es tão nos ou vin do, que é fá cil co -
nhe cer esse pro gra ma. O site da Se cre ta ria de
Assun tos Fis ca is do BNDES é ex ce len te para ser
con sul ta do, por que acom pa nha to dos os da dos fis ca -
is do País, dos Esta dos fe de ra dos, dos mu ni cí pi os e
pos sui to das as di re tri zes des se pro gra ma e como
aces sar esse im por tan te cré di to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti -

nua em dis cus são.
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Se -
na dor Car los Wil son, Srªs e Srs. Se na do res, este é
um em prés ti mo in te li gen te, como in te li gen te é o Pre -
fe i to de Juiz de Fora, Tar cí sio Del ga do,
ex-Parlamentar e ad mi nis tra dor com pe ten te, que tem
vi são es tra té gi ca de fu tu ro e sabe ser fun da men tal a
mo der ni za ção ad mi nis tra ti va, no ta da men te quan do
diz res pe i to à ar re ca da ção de tri bu tos.

De modo ge ral, os Mu ni cí pi os e os Esta dos bra -
si le i ros es tão com a sua ca pa ci da de de in ves ti men to
to tal men te com pro me ti da. Mas não há, vi si vel men te,
um es for ço de mo der ni za ção. Os mé to dos con ti nu am



os mes mos, a es tru tu ra é man ti da inal te ra da, qua se
sem pre es tru tu ras en gor da das por ex ces so de fun ci -
o ná ri os, des pe sas, por tan to, des ne ces sá ri as. Do ou -
tro lado, uma ar re ca da ção que não al can ça os ín di ces 
ade qua dos em fun ção do que es ta be le ce a car ga tri -
bu tá ria vi gen te no País.

A po pu la ção re cla ma da pe sa da car ga tri bu tá ria 
e os go ver nos, da au sên cia de uma re ce i ta mais sig ni -
fi ca ti va. A con clu são é que há de fi ciên cia. A má qui na
de ar re ca da ção pre ci sa ser mo der ni za da, so bre tu do
ela, toda a es tru tu ra da ad mi nis tra ção pú bli ca. Não te -
mos vis to, de modo ge ral pelo me nos – há ex ce ções à 
re gra –, pro gra mas in te li gen tes de con tro le de gas tos
pú bli cos, não te mos vis to a mo der ni za ção ad mi nis tra -
ti va por meio de re for mas que po de ri am ser re a li za -
das. Esta mos as sis tin do à ma nu ten ção das ve lhas e
car co mi das es tru tu ras da Admi nis tra ção Pú bli ca bra si -
le i ra. Por isso, há sem pre as ale ga ções de que não exis -
tem re cur sos para sa lá ri os, para a sa ú de, para a se gu -
ran ça pú bli ca. Ne ces si ta mos de uma pro fun da re for ma
na or ga ni za ção po lí ti ca do País, evi den te men te, pas -
san do pela es tru tu ra do Esta do bra si le i ro, que deve ser
re pen sa do desde a União até o Mu ni cí pio. 

Este pro je to vem na es te i ra de um ob je ti vo que,
cer ta men te, é ali men ta do pelo pre fe i to Tar cí sio Del -
ga do, de Juiz de Fora, que in te li gen te men te bus ca re -
cur sos do BNDES para a mo der ni za ção da má qui na
ar re ca da do ra. Com cer te za, os re sul ta dos se rão ex -
pres si vos. Esse tipo de em prés ti mo traz um re tor no
se gu ro com o au men to da re ce i ta pú bli ca mu ni ci pal.
Se ações como es sas fo rem re a li za das nos Esta dos
bra si le i ros, te re mos um ga nho fun da men tal em be ne -
fí cio de po lí ti cas pú bli cas que po de rão con tri bu ir para
me lho rar a qua li da de de vida da po pu la ção, que é o
ob je ti vo cen tral de qual quer Go ver no.

Sr. Pre si den te, o Se na dor Pa u lo Har tung, Re la -
tor da ma té ria, ex pôs com mu i ta pro pri e da de o as sun -
to, ten do em vis ta a ex pe riên cia de ter sido pre fe i to de
uma gran de ca pi tal e di re tor do BNDES, um téc ni co
qua li fi ca do e ex pôs com mu i ta pro pri e da de to das as
van ta gens de um em prés ti mo como esse. O nos so
ob je ti vo foi ape nas des ta car a im por tân cia da lu ci dez
do ad mi nis tra dor, e Tar cí sio Del ga do, sem dú vi da, é
um exem plo dis so.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti -
nua em dis cus são a ma té ria.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

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, só que ro fa zer um bre ve co men tá -
rio. Obvi a men te, vo ta rei fa vo ra vel men te, já que em
ou tras oca siões te nho me pro nun ci a do a res pe i to de
pro je tos des sa na tu re za. 

O comen tá rio é a res pe i to do Se na dor Pa u lo Har -
tung, re la tor da ma té ria. S. Exª não é tão-somente o re -
la tor, mas o cri a dor des se pro gra ma quan do era di re tor
do BNDES. Esse pro gra ma pro du ziu re sul ta dos mu i to
im por tan tes, ini ci al men te em to das as ca pi ta is do País,
por que esse apo io à mo der ni za ção da ges tão tri bu tá ria
foi pri me i ra men te vol ta do ape nas para as ca pi ta is, mas,
de po is, se es ten deu. Hoje, por exem plo, está che gan do
a Juiz de Fora; an tes che gou a Ni te rói.

Tive a opor tu ni da de de pro cu rar o en tão di re tor
Pa u lo Har tung em nome do Mu ni cí pio de Ni te rói para
con se guir esse fi nan ci a men to, e con se gui mos; e o re -
sul ta do para o Mu ni cí pio foi re al men te ex tra or di ná rio
em ter mos de cres ci men to da ar re ca da ção. E não
ape nas isso, mo der ni zou, ra ci o na li zou a ad mi nis tra -
ção tri bu tá ria do Mu ni cí pio, e, acre di to, os re sul ta dos
fo ram se me lhan tes em todo os ou tros Mu ni cí pi os.

De for ma que que ro ma ni fes tar o meu apo io ao
pro je to, fa zen do jus ti ça ao Se na dor Pa u lo Har tung, já
que esse pro gra ma do BNDES, um dos mais im por -
tan te do ban co hoje, de ve-se à ini ci a ti va do Se na dor
quan do di re tor da ins ti tu i ção. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Com a
pa la vra o Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, to dos re cla mam da car ga tri bu tá ria
pra ti ca da nes te País; to dos di zem que os que não po -
dem es ca par da tri bu ta ção são one ra dos com uma
car ga enor me. E é ver da de. Daí a gran de van ta gem e
mé ri to do pro je to. Há em prés ti mos que são pou co in -
te li gen tes e ou tros mais in te li gen tes, como esse, por -
que, na hora em que há mo der ni za ção, os que não
es ta vam pa gan do – e, por isso, so bre car re gan do os
de ma is – pas sam a pa gar igua li ta ri a men te.

Na Pa ra í ba, inú me ros Mu ni cí pi os to ma ram esse 
tipo de em prés ti mo e, em to dos eles, o re sul ta do foi
es pe ta cu lar, daí o meu apo i a men to. À épo ca em que
o Se na dor Pa u lo Har tung era di re tor do BNDES, cri -
ou-se essa pos si bi li da de. A par tir daí, ve ri fi ca mos que 
os Mu ni cí pi os pas sa ram a ter até mais jus ti ça, por que 
com uma má qui na mo der na pode exer cer uma me -
lhor fis ca li za ção, pois é a lei que está sen do cum pri -
da; uns não fi cam isen tos en quan to ou tros são obri -



ga dos a pa gar. Le van to essa ver ten te da mo der ni za -
ção, que é im por tan te. Pre ci sa mos fa zer isso.

Será que não po día mos es ten der em prés ti mos
como esse, por exem plo, à Jus ti ça Fe de ral? Há mi -
lhões de pro ces sos, cer ca de 187 bi lhões, e a Jus ti ça
não tem con di ções de fa zer, por exem plo, a in for ma ti -
za ção. Não me con for mo que al guns es per tos pas -
sem 10, 15, 20 anos sem pa gar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ou tro dia
vi um em pre sá rio que to mou em pres ta do o equi va len -
te a 10 mi lhões e aca bou pa gan do R$400,00. Na Jus -
ti ça, da for ma que to dos co nhe ce mos, ele con se guiu
fa zer com que não se co bras se cor re ção e, no fi nal,
pa gou R$400,00.

Com toda cer te za, se ti vés se mos na Jus ti ça Fe -
de ral tam bém a atu a ção de em prés ti mos de mo der ni -
za ção, ela se ria mais ágil, rá pi da e to dos os bra si le i -
ros, prin ci pal men te os as sa la ri a dos, que não que rem
que me xam se quer no li mi te da isen ção, es ta ri am
com uma car ga mu i to me nor por que to dos pa ga ri am
igual men te. Pa ra béns.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Encer ra -
da a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Re so lu ção n.º 35, de
2001.

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 (Car los Wil son) – 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 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 832, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 35, de 2001.

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 35, de 2001, que au to ri za
o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG a con tra tar ope ra -
ção de cré di to com o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, no âm bi to do
Pro gra ma de Apo io à Mo der ni za ção da Admi nis tra -
ção Tri bu tá ria e da Ges tão dos Se to res So ci a is Bá si -
cos – PMAT, no va lor de R$2.094.968,00 (dois mi -
lhões, no ven ta e qua tro mil, no ve cen tos e ses sen ta e
oito re a is), com fi na li da de ex clu si va de fi nan ci ar pro -

gra ma de in ves ti men to em mo der ni za ção tri bu tá ria do 
Mu ni cí pio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de agos to
de 2001. – Mar lu ce Pin to – Anto nio Car los Va la da -
res – Car los Wil son – Ma ria do Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 832, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 35, de 2001.

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 2001

Au to ri za o Mu ni cí pio de Juiz de Fora 
– MG, a con tra tar ope ra ção de cré di to
com o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, no
âm bi to do Pro gra ma de Apo io à Mo der ni -
za ção da Admi nis tra ção Tri bu tá ria e da
Ges tão dos Se to res So ci a is Bá si cos – 
PMAT, no va lor de R$2.094.968,00 (dois
mi lhões, no ven ta e qua tro mil, no ve cen -
tos e ses sen ta e oito re a is), com fi na li da -
de ex clu si va de fi nan ci ar pro gra ma de in -
ves ti men to em mo der ni za ção tri bu tá ria
do Mu ni cí pio.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG,  au -

to ri za do a con tra tar ope ra ção de cré di to com o Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, no âm bi to do Pro gra ma de Apo io à Mo der ni -
za ção da Admi nis tra ção Tri bu tá ria e da Ges tão dos
Se to res So ci a is Bá si cos – PMAT, no va lor de
R$2.094.968,00 (dois mi lhões, no ven ta e qua tro mil,
no ve cen tos e ses sen ta e oito re a is).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos a se rem con tra ta -
dos têm a fi na li da de ex clu si va de fi nan ci ar pro gra ma
de in ves ti men to em mo der ni za ção tri bu tá ria do Mu ni -
cí pio. 

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. lº
terá as se guin tes con di ções fi nan ce i ras:

I – va lor da ope ra ção: R$2.094.968.00 (dois mi -
lhões, no ven ta e qua tro mil, no ve cen tos e ses sen ta e
oito re a is);

II – taxa de ju ros: 2,5% a.a. (dois in te i ros e cin co
dé ci mos por cen to ao ano) mais TJLP;

III – fi na li da de: ex clu si va men te para fi nan ci ar
pro gra ma de in ves ti men to em mo der ni za ção tri bu tá -
ria do Mu ni cí pio;



IV – pra zo: se ten ta e dois me ses, após vin te e
qua tro me ses de ca rên cia;

V – ga ran ti as: co tas-partes do FPM;
VI – ven ci men to: 30 de ju nho de 2009;
VII – li be ra ção: anos de 2001, 2002 e 2003.
Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu -

ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de du zen -
tos e se ten 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 (Car los Wil son) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – So li ci -

to a pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor José Alen car.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu iria
re al men te fa zer uma in ter ven ção na que le mo men to,
agra de ço a V. Exª.

O Mu ni cí pio de Juiz de Fora é ad mi nis tra do pelo
Dr. Tar cí sio Del ga do, um ho mem de bem. Re al men te,
este pro je to é mu i to im por tan te, como dis se o emi -
nen te Se na dor Pa u lo Har tung, por que ele mo der ni za
o sis te ma tri bu tá rio do mu ni cí pio sem re pre sen tar ele -
va ção das alí quo tas tri bu tá ri as e vai tam bém con tri bu -
ir gran de men te para que o mu ni cí pio pos sa cum prir a
pró pria Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

O Esta do de Mi nas e a nos sa Re gião da Zona da
Mata, da qual Juiz de Fora é a ca pi tal, agra de cem mu i to
ao Se na dor Pa u lo Har tung, que foi o Re la tor do pro je to.

Re pre sen tan do a Li de ran ça do PMDB, re co -
men da mos o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Encer ra -
da 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. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pela or -

dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Presi den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, e o

Se na dor Jef fer son Pé res, Pre si den te da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res, or ga ni za ram há pou co uma re u -
nião com os re pre sen tan tes do Con gres so Na ci o nal
ame ri ca no, cuja de le ga ção se en con tra aqui pre sen te.

Gos ta ría mos de dar as bo as-vindas aos De pu -
ta dos Da vid Dre i er, John Lin der, Gra ci e la Na po li ta no,
Ge or ge Ra da no vich, Ja mes Mo ran, Ander Crens haw, 
Lu cil le Roy bal-Millard e Dan Mil ler, que es ti ve ram di a -
lo gan do nes ta ma nhã com os mem bros da Co mis -
sões de Assun tos Eco nô mi cos e de Re la ções Exte ri -
o res, so bre tu do com re fe rên cia às ques tões re la ti vas
à in te gra ção das eco no mi as das Amé ri cas.

Esti ve mos con ver san do fran ca men te so bre
qua is as pre o cu pa ções da par te dos re pre sen tan tes
do Con gres so Na ci o nal nor te-americano e das nos -
sas, re la ti vas a como ha ver uma in te gra ção das eco -
no mi as das Amé ri cas, mas le van do em con ta o in te -
res se das em pre sas bra si le i ras e so bre tu do dos se -
res hu ma nos de to das as Amé ri cas.

Foi um diá lo go ex tre ma men te pro du ti vo. Espe -
ra mos tam bém ter a mes ma opor tu ni da de, quan do
con gres sis tas bra si le i ros es ti ve rem no Con gres so
nor te-americano te rem um diá lo go tão pro du ti vo
quan to ti ve mos hoje.

Se jam bem-vindos os re pre sen tan tes do Con -
gres so nor te-americano.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
se as so cia às bo as-vindas que o Se na dor Edu ar do
Su plicy faz em nome da Casa aos par la men ta res nor -
te-americanos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 3:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 44, DE 2001-COMPLEMENTAR

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
art. 336, ”III“, do Re gi men to Inter no 

Re que ri men to nº 386, de 2001)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 44, de
2001-Complementar, de au to ria do Se na dor 
Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra a com po si -
ção do Con se lho a que se re fe re a Lei Com -
ple men tar nº 68, de 13 de ju nho de
1991(Con se lho Admi nis tra ti vo da Su pe rin -
ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us – Su -
fra ma), ten do 

Pa re cer sob nº 733, de 2001, 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, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ,
que ofe re ce.



A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 15, com apre sen ta -
ção da Emen da nº 2, que foi en ca mi nha da à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para exa me. 

A re la to ra da ma té ria na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, en ca mi nhou à Mesa pa re cer que será pu bli ca -
do na for ma re gi men tal.

O Pa re cer é fa vo rá vel, com a apre sen ta ção da
Emen da nº 3, de Re la tor, ofe re ci da nos ter mos do §6º
do art. nº 133 do Re gi men to Inter no.

A vo ta ção da ma té ria fica trans fe ri da para a pró -
xi ma 4ª fe i ra.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER DE PLENÁRIO Nº  833, DE 2001

Em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre
a Emen da nº 2, de Ple ná rio, apre sen ta da
ao Pro je to de Lei nº 44, de 2001 – Com -
ple men tar, que al te ra a com po si ção do
Con se lho a que se re fe re a Lei Com ple -
men tar nº 68, de 13 de ju nho de 1991.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

1 – Relatório

A Emen da sob apre ci a ção foi apre sen ta da em
Ple ná rio pelo au tor da pro po si ção, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

O Pro je to bus ca al te rar a com po si ção do Con -
se lho de Admi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia da
Zona Fran ca de Ma na us – SUFRAMA, pre vis ta na
Lei Com ple men tar nº 68, de 13 de ju nho de 1991,
acres cen tan do a par ti ci pa ção de um re pre sen tan te
dos mu ni cí pi os do in te ri or de cada um dos Esta dos
que com põem o Con se lho. Em 8 de agos to do cor -
ren te ano, a pro po si ção foi apro va da, nes ta Co mis -
são, con for me pa re cer por nós ela bo ra do, me di an te
a apre sen ta ção de um Subs ti tu ti vo, trans for man do a 
pro po si ção em pro je to de lei au to ri za ti va.

Em 10 de agos to, o ilus tre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti apre sen tou, em Ple ná rio, a pre sen te
emen da, al te ran do o in ci so II do art. 1º da re fe ri da
Lei Com ple men tar, com vis tas, por um lado, a adap -
tar os tí tu los dos Mi nis té ri os de acor do com as no -
vas de no mi na ções des tas en ti da des, e, por ou tro
lado, a in clu ir tam bém o Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal e o Mi nis té rio do Meio Ambi en te no rol dos
mi nis té ri os que de ve rão ter re pre sen tan te na com -
po si ção do Con se lho de Admi nis tra ção da Su fra ma.

II – Voto

A Emen da nº 2 ne ces si ta, tan to quan to o pro je to 
ini ci al, so frer pe que na mo di fi ca ção para se adap tar
ao tex to cons ti tu ci o nal, ten do em vis ta o enun ci a do
con ti do na alí nea e do in ci so II do § 1º do art. 61 da
Cons ti tu i ção, se gun do o qual são de ini ci a ti va pri va ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca as leis que dis po nham
so bre cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis té -
ri os e ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Assim, sen do a mo di fi ca ção pro pos ta pela
emen da nº 2 con ve ni en te e opor tu na, re sol ve mos opi -
nar por sua apro va ção, mo di fi can do, po rém, seus ter -
mos para afi ná-la com o teor do Subs ti tu ti vo, apre sen -
ta do para trans for mar o Pro je to de Lei sob co men to
em lei au to ri za ti va.

Des sa for ma, de acor do com o § 6º do art. 133, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, vo ta mos pelo
aco lhi men to da Emen da nº 2 – PLEN ao PLS nº  44, de
2001 – Com ple men tar, na for ma da se guin te Emen da:

EMENDA Nº   3 – Substitutiva

Dê-se ao art. lº do subs ti tu ti vo da CCJ ao PLS nº
44, de 2001 – Com ple men tar, a se guin te re da ção:

”Art. 1º O art. 1º da Lei Com ple men tar
nº 68, de 13 de ju lho de 1991, pas sa a vi go -
rar acres ci do dos se guin tes § 4º e 5º:

Art. 1º....................................................
..............................................................
§ 4º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a

in clu ir no Con se lho de Admi nis tra ção da Su -
pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us
– SUFRAMA, de que tra ta o ca put, um re -
pre sen tan te dos mu ni cí pi os do in te ri or de
cada um dos Esta dos men ci o na dos no in ci -
so I des te ar ti go, ele i to pela ma i o ria ab so lu -
ta dos seus pre fe i tos; (NR)

§ 5º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a in -
clu ir no Con se lho de Admi nis tra ção da Su pe rin -
ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us –
SUFRAMA, de que tra ta o ca put, um re pre sen -
tan te de cada um dos se guin tes Mi nis té ri os:

I – Fa zen da;
II – Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão;
III– Agri cul tu ra e Abas te ci men to;
IV – De sen vol vi men to Agrá rio;
V – De sen vol vi men to, Indús tria e Co -

mér cio Exte ri or;
VI– Inte gra ção Na ci o nal; e ....................
VII– Meio Ambi en te.“ (NR)

Sala das Ses sões, 23 de agos to de 2001. –
Ma ria do Car mo Alves, Re la to ra.



O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 2000,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Jef fer son Pe res, 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 De sen vol vi men -
to da Ama zô nia Oci den tal, ten do

Pa re cer sob nº 636, 2001, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor Se na dor Ber nar do Ca bral, ofe re cen -
do a re da ção para o se gun do tur no.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na dis cus -
são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 15, com apre -
sen ta ção de duas Emen das que fo ram en ca mi nha -
das à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
para exa me.

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 Se bas tião Ro cha,
en ca mi nhou à Mesa Pa re cer que será pu bli ca do na
for ma re gi men tal.

O Pa re cer con clui pelo aco lhi men to das Emen -
das n.º 1 e 2 de Ple ná rio. Có pia do Pa re cer en con -
tra-se à dis po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res nos 
Avul sos da Ordem do Dia dis tri bu í do nas ban ca das.

A vo ta ção da ma té ria fica trans fe ri da para a pró -
xi ma quar ta-feira.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER DE PLENÁRIO Nº 834, DE 2001

Em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre
as Emen das de Ple ná rio nºs l e 2 à Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 
2000, que “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 para ins ti tu ir o Fun do de De -
sen vol vi men to da Ama zô nia Oci den tal”.

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Relatório

Cu i da-se, nes ta opor tu ni da de, de apre ci ar
duas emen das de re da ção ofe re ci das em Ple ná rio,
para vo ta ção em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 2000.

Ambas são de au to ria do Se na dor Jef fer son
Pé res e ou tros emi nen tes Se na do res e se re fe rem

ao ar ti cu la do da PEC an tes da apro va ção do Pa re -
cer nº 636, de 2001, des ta Co mis são, que apre sen -
tou a re da ção para o se gun do tur no.

Men ci o na do Pa re cer fez, na pro pos ta, al te ra -
ções re da ci o na is para ade qua ção à téc ni ca le gis la ti -
va, in te gran do-a no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci -
o na is Tran si tó ri as – ADCT. Em con se qüên cia, de -
ve-se en ten der que a Emen da nº 1 ob je ti va al te rar a 
re da ção do in ci so 1 do § 2º do art. 85 do ADCT e a
Emen da nº 2 visa a re da ção do ca put e do in ci so II
do § 2º do art. 85 do ADCT, tal como cons tan tes do
art. 1º da PEC.

Trans cre ve-se o teor das duas emen das:

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1 – PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao in ci so I do § 2º
do art. 2º:

I – re ce i ta lí qui da ar re ca da da pela
União: a di fe ren ça en tre a re ce i ta de im pos -
tos e con tri bu i ções ar re ca da das pela União
e os va lo res re pas sa dos na for ma do dis -
pos to nos arts. 157 a 159 da Cons ti tu i ção;

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 2 – PLEN

Dê-se nova re da ção ao ca put e ao in -
ci so II do § 2º do art. 2º, subs ti tu in do-se a
ex pres são “área de pro te cão am bi en tal” por
“área pro te gi da”.

II – Voto

Pos to que ob je ti van do me ras adap ta ções re -
da ci o na is, sem al te ra ção de mé ri to em re la ção ao
tex to já apro va do em pri me i ro tur no, as emen das
pro pos tas são ad mis sí ve is sem qual quer res tri ção.
De ou tra par te, ob ser vam elas os de ma is re qui si tos
re gi men ta is, en tre eles o re la ti vo ao nú me ro mí ni mo
de as si na tu ras.

Qu an to à Emen da nº 1 – PLEN, tem-se que
ela não ape nas me lho ra o tex to apro va do em pri me -
i ro tur no como, na ver da de, evi ta que se apro ve
uma obs cu ri da de, qua se que uma con tra di ção en tre 
o ca put e o in ci so 1º  do § 2º, o que po de ria vir a
tur bar a exe ge se da nor ma. Com efe i to, o ca put re -
fe re-se “a re ce i ta lí qui da de im pos tos e con tri bu i -
ções ar re ca da da”, en quan to que o in ci so 1º do § 2º,
jus ta men te ao con ce i tu ar tal alo cu ção fica res tri to a
re fe rir “re ce i ta lí qui da de im pos tos ar re ca da da”.

A obs cu ri da de é per fe i ta men te sa na da com a
su pres são da ex pres são “de im pos tos”, tal como
pro pos to na Emen da, de tal sor te que o in ci so do
pa rá gra fo pas sa a con ce i tu ar “re ce i ta lí qui da ar re ca -
da da”. Como a in ter pre ta ção do pa rá gra fo e seus in -



cisos é in te gra da à do ca put, res ta cla ro, ago ra, que
a re ce i ta lí qui da ar re ca da da a que se re fe re é aque la
dos im pos tos e con tri bu i ções di mi nu í da das trans fe -
rên ci as cons ti tu ci o na is para o Esta do do Ama zo nas.

A Emen da nº 2 – PLEN, tam bém aper fe i çoa o
tex to e o li vra de am bi güi da de, que ad vi nha do fato
de que, sob a ex pres são “área de pro te ção am bi en -
tal”, ten ta va-se abri gar con ce i to am plo, abran gen te,
por exem plo, de “re ser vas in dí ge nas”. A subs ti tu i ção
por “área pro te gi da” tor na o tex to mais co e ren te e
cla ro, fa ci li tan do sua fu tu ra in ter pre ta ção.

Ante o ex pos to, o voto é pelo aco lhi men to das
Emen das de Re da ção nº 1 e nº  2, am bas de Ple ná rio.

Sala das Ses sões, 23 de agos to de 2001. –
Se na dor Se bas tião Ro cha, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 8, DE 1995

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 8, de 1995, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do Melo,
que dá nova re da ção ao in ci so X do § 2º do
ar ti go 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral (imu ni da -
de de ICMS), ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 
– 205, de 1998, de Ple ná rio, Re la tor:

Se na dor Espe ri dião Amin, em subs ti tu i ção à 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia; e

– 486, de 2001, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos (em au diên cia, nos
ter mos do Re que ri men to nº 324, de 1998),
Re la tor: Se na dor Jef fer son Pe res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. nº 363 do Re gi men to Inter no, a ma té -
ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te três ses sões
de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis cus são em
Se gun do Tur no, quan do po de rão se rem ofe re ci das
emen das que não en vol vam o mé ri to da ma té ria.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo re i ra
Men des. 

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, a pro pos ta de emen da cons -
ti tu ci o nal foi apro va da em pri me i ro tur no por una ni -

mi da de. Ses sen ta e um Se na do res, in clu si ve eu, vo -
ta ram pela apro va ção. 

Len do mais aten ta men te so bre a ques tão e de
acor do com in for ma ções que me fo ram trans mi ti das
pela Co or de na do ria de Arre ca da ção do Esta do de
Ron dô nia, per ce bi que co me te mos um erro ao apro -
var mos esta Emen da Cons ti tu ci o nal. Ela ca u sa sé ri os
e ir re pa rá ve is pre ju í zos à ar re ca da ção dos Esta dos
que não são pro du to res de pe tró leo e de ener gia elé -
tri ca. 

Por quê? 

O ICMS so bre o com bus tí vel e a ener gia elé tri -
ca, por von ta de do Le gis la dor Cons ti tu in te, teve
como prin cí pio de tri bu ta ção o do des ti no. Assim
sen do, o tri bu to fica com o Esta do con su mi dor. Tal
re gra se cons ti tui numa di re triz já con sa gra da, em
que o im pos to fica no Esta do onde se lo ca li za o ver -
da de i ro con tri bu in te, de no mi na do ”con tri bu in te de
fato“, ou seja, aque le que re ce be o ônus do tri bu to. 

Esse prin cí pio de tri bu ta ção do com bus tí vel e
da ener gia elé tri ca, ope ra ci o nal men te, se dá por
meio da imu ni da de em ope ra ções in te res ta du a is. É
exa ta men te isto o que está pro pon do a Emen da
Cons ti tu ci o nal em ques tão: que seja su pri mi da essa
imu ni da de. Qu al quer al te ra ção no man da men to
cons ti tu ci o nal no sen ti do de se eli dir essa imu ni da de 
iria pre ju di car os Esta dos con su mi do res e, por via
de con se qüên cia, aque les con tri bu in tes que, de fato, 
pa gam o im pos to. 

Te nho aqui in for ma ções so bre to dos os Esta -
dos bra si le i ros e a ma i o ria de les per de vul to sas so -
mas, se apro va da essa emen da Cons ti tu ci o nal na
for ma em que está pro pos ta.

No caso do meu Esta do, por exem plo, a per da
se ria da or dem de R$38,321 mi lhões, se con si de rar -
mos o exer cí cio de 2000, ape nas para efe i to de
com pa ra ção.

Por tan to, por en ten der que o ICMS deve fi car
no Esta do onde se lo ca li za o ci da dão que arca ver -
da de i ra men te com o ônus do tri bu to e que, por esse 
mo ti vo, me re ce que o im pos to seja re ver ti do em seu 
fa vor, em fa vor da sua co mu ni da de e do seu Esta do, 
a PEC em ques tão ca mi nha no sen ti do con trá rio da
jus ti ça tri bu tá ria e a cor re ção das de si gual da des so -
ci a is, o que é inad mis sí vel.

No te-se que a pro po si ção da PEC vai con tra a
pro pos ta da re for ma tri bu tá ria am pla que se dis cu te
hoje no Con gres so Na ci o nal e que pre vê jus ta men te



que o ICMS te nha como prin cí pio de tri bu ta ção o des ti -
no. 

Ain da para ar gu men tar, Sr. Pre si den te e Srs.
Se na do res, vale res sal tar que o Esta do pro du tor de
pe tró leo ou de ener gia elé tri ca já tem uma com pen -
sa ção, por que ele re ce be ro yalty pela pro du ção.
Além do mais, ele tam bém é Esta do con su mi dor de
com bus tí vel e de ener gia elé tri ca  não es tou fa lan do 
do pro du to bru to – e, por isso, vai aca bar ten do be -
ne fí cio, por que ele tam bém con so me. Lá há con su -
mo dos com bus tí ve is e de ri va dos e da ener gia elé -
tri ca.

Assim, é pre ci so que as Srªs e Srs. Se na do res
dos de ma is Esta dos fa çam uma re fle xão so bre o as -
sun to, por que, na mi nha óti ca, da for ma como está,
a PEC be ne fi ci a rá ape nas os Esta dos pro du to res de 
pe tró leo e de ener gia elé tri ca, com sen sí ve is pre ju í -
zos à ar re ca da ção dos de ma is Esta dos.

Des se modo, o en ca mi nha men to, quan do da
vo ta ção, será para que a PEC seja re je i ta da.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti -
nua em dis cus são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo,
au tor da pro pos ta.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, esse as sun to po de rá vol tar à dis cus são até o
mo men to da sua vo ta ção, mas, como au tor da PEC
so bre a qual aca ba de se ma ni fes tar o Se na dor Mo -
re i ra Men des, pen so im por tan te fa zer, des de já, uma 
pon de ra ção de na tu re za ge ral. 

O Sena dor Mo re i ra Men des sus ten ta a tese de
que o prin cí pio da jus ti ça fis cal man da ria que o ICMS
fos se co bra do no ter ri tó rio onde se lo ca li za o con su -
mo, be ne fi ci an do a co mu ni da de que con su miu aque le
pro du to. Se na dor Mo re i ra Men des, essa é uma ques -
tão cru ci al. A tese que V. Exª aca bou de de fen der foi a
de que o im pos to de ve ria ser co bra do onde está a
pon ta de con su mo; essa foi a tese que os pe que nos
Esta dos, os cha ma dos Esta dos pe ri fé ri cos trou xe ram
à Cons ti tu in te, quan do a es tru tu ra tri bu tá ria estava
sen do dis cu ti da na ela bo ra ção da Cons ti tu i ção de
1988. 

De se já va mos pre ci sa men te que esse tri bu to
fos se um tri bu to na pon ta de con su mo. Em ou tras
pa la vras, de fen día mos que não exis tis se ICMS e
que exis tis se um im pos to de con su mo. Des sa for ma, 
se São Pa u lo pro duz au to mó ve is e es tes se rão en vi -
a dos a Ron dô nia, não se co bra ria im pos to em São

Pa u lo, mas em Ron dô nia. Essa é a con cep ção do
im pos to de con su mo. 

A nos sa PEC não tra ta de im pos to de con su -
mo pelo sim ples fato dele não exis tir. A op ção tri bu -
tá ria fe i ta no Bra sil foi por ou tro tipo de im pos to: o
Impos to so bre a Cir cu la ção de Mer ca do ria e Ser vi -
ços, que in ci de uni ver sal men te so bre to das as tran -
sa ções de com pra e ven da de mer ca do ri as ou de
ser vi ços. No sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro, não há um
úni co pro du to que, sal vo es sas ex ce ções a que es -
ta mos nos re fe rin do – con si de ra-se cir cu la ção a
ope ra ção de com pra e ven da -, sen do ven di do, não
es te ja su je i to à tri bu ta ção do ICMS, por que en ten -
de-se que, ao ser ven di da, a mer ca do ria cir cu lou.

Por esse mo ti vo, o mi né rio de fer ro de Mi nas
Ge ra is, ao sair para o Rio de Ja ne i ro, paga ICMS no 
Esta do de ori gem e, no Rio de Ja ne i ro, a si de rúr gi ca 
vai pa gar ICMS so bre o aço de du zin do a par ce la
paga em Mi nas Ge ra is. E o mes mo acon te ce com a
ba u xi ta no Pará, so bre a qual é re co lhi do Impos to
de Cir cu la ção de Mer ca do ria ao ser ven di da para o
Ma ra nhão; da mes ma for ma, é re co lhi do o im pos to
so bre o alu mí nio pro du zi do com a ba u xi ta, des con -
tan do-se o cré di to em bu ti do no va lor da ba u xi ta, que 
cor res pon de ao im pos to já pago no Pará. 

Essa é a re gra que se apli ca ape nas a to dos
os pro du tos e a to das as ope ra ções de com pra e
ven da no País. Entre tan to, a Cons ti tu i ção Fe de ral
es ta be le ceu duas ex ce ções: pe tró leo e ener gia elé -
tri ca. É cla ro que um País tem todo o di re i to de cri ar
ex ce ções, mes mo a uma nor ma tri bu tá ria, se hou ver 
ra zões de in te res se su pe ri or da so ci e da de que as
jus ti fi quem. Con tu do, até ago ra, não me apa re ceu
nin guém – e se V. Exª fi zer isso es tou pron to a de cli -
nar até da PEC que es ta mos dis cu tin do – que pos sa 
ex pli car por que a Cons ti tu i ção ins ti tu iu es sas duas
ex ce ções.

Sa be mos que es sas ex ce ções be ne fi ci am de -
ter mi na das áre as da eco no mia na ci o nal, mas be ne -
fi ci ar es sas áre as não é uma pri o ri da de na ci o nal.
Mu i to pelo con trá rio. 

Di rei a V. Exª algo que se opõe ao seu ar gu -
men to de que esta nos sa PEC au men ta a con cen -
tra ção de ren da no País.

No Bra sil, mais de 90% de sua ener gia são ori -
un dos de hi dre lé tri cas. A ener gia elé tri ca não se
pro duz onde es tão as lâm pa das, mas onde fi cam as 
ca cho e i ras. O pe tró leo não é ge ra do na Ave ni da Pa -
u lis ta, mas onde está de po si ta do, ou seja, nas ja zi -
das. Por aca so, no Bra sil, os Esta dos pro du to res de



pe tró leo, ex ce to o Rio de Ja ne i ro, são po bres. Os
Esta dos ex por ta do res de ener gia elé tri ca, como o
Pa ra ná, não são mi se rá ve is, mas são mu i to mais
po bres do que cer tos im por ta do res, a exem plo de
São Pa u lo.

Na re a li da de, a dis tri bu i ção das ja zi das de pe -
tró leo no Bra sil faz com que esse pro du to não pa -
gue ICMS no Esta do onde é pro du zi do. E; como afir -
mou V. Exª, esse Esta do re ce be um ro yalty – mas
essa é uma ma ne i ra de jo gar ter ra nos olhos das
pes so as que pro ce de rão à aná li se. To dos eles abri ri -
am mão des ses ro yal ti es em fa vor do im pos to, por -
que a re fe ri da co mis são não equi va le se quer a 10%
do im pos to a que te ri am di re i to. Um Esta do po bre pro -
du tor de pe tró leo en via o seu pro du to para os Esta dos 
onde es tão as re fi na ri as, que re ce bem o pro du to sem
que ele te nha pago um só cen ta vo de ICMS. Então, no 
Esta do onde é fe i to o pro ces sa men to, o ICMS pode
ser pago. Essa, sim, é uma for ma de con cen tra ção e
de trans fe rên cia de ren da dos Esta dos po bres para os 
Esta dos ri cos.

A con si de ra ção de V. Exª no sen ti do de que o
ICMS de ve ria ser pago na pon ta de con su mo pro -
põe a ex tin ção do men ci o na do im pos to, subs ti tu in -
do-o pelo im pos to de con su mo. Essa é ou tra dis cus -
são e foi a pro pos ta dos Esta dos pe que nos, como
dis se há pou co, na Cons ti tu in te – que não foi ace i ta, 
en tre tan to, pre ci sa men te pe los Esta dos ri cos. É
com pre en sí vel: São Pa u lo é um abas te ce dor do Bra -
sil. Na qui lo que pro du zis se para fora do Esta do, não
se ar re ca da ria nada – essa ar re ca da ção ca be ria
aos Esta dos con su mi do res. 

Na que la épo ca, a Ban ca da pa u lis ta opôs-se à
idéia de que o im pos to bá si co fos se de con su mo. O
Cons ti tu in te não ace i tou o im pos to de con su mo,
mas, sim, o im pos to que in ci de so bre cada ope ra ção 
de com pra e ven da de todo e qual quer pro du to,
abrin do duas ex ce ções por mo ti vos que até hoje
nin guém ex pli cou. Se al guém me ex pli car, de for ma
con vin cen te, e mos trar que o in te res se na ci o nal im -
pu nha essa ex ce ção, es tou pron to para re ti rar a mi -
nha pro pos ta.

Con cor do, Se na dor Mo re i ra Men des, que, ao
can ce lar a imu ni da de do pe tró leo, bem como a dos
com bus tí ve is e de ri va dos, to dos os Esta dos que se
be ne fi ci am des sa si tu a ção te rão algo a per der e, se
al guém está que ren do de i xar de per der, é por que
pro põe que al guém de i xe de ga nhar. Mas digo que
esse im pos to foi co bra do tão in de vi da men te, às cus -
tas dos Esta dos pro du to res, que não se ria uma
aber ra ção pe dir mos que ele fos se de vol vi do ago ra

aos Esta dos que de i xa ram de co brá-lo sem ne nhu -
ma ra zão. E não es ta mos pe din do, não es ta mos
que ren do ser res sar ci dos pela in jus ti ça que so fre -
mos, mas que re mos ape nas pa rar de so frer.

Ago ra, se for mos mu dar o im pos to de cir cu la -
ção com base num cri té rio que se apli ca ao im pos to
de con su mo, en tão, sim, eu con cor do com V.Exª;
por que, nes se caso, eu é que es ta ria pro pon do a ex -
ce ção: que se pa gas se o im pos to na fon te, no Esta -
do pro du tor, quan do o im pos to de con su mo man da
pa gar na pon ta. Eu es ta ria pro pon do, mas es tou
que ren do ape nas aca bar com uma ex ce ção que
exis te in jus ti fi ca da men te. 

Se a re gra for apli ca da a to dos, ga nha quem
deve ga nhar e per de quem deve per der. Mas se qui -
ser mos uma re gra que pos sa va ler para tudo, me -
nos para aqui lo que nos dá pre ju í zo, en tão va mos
mu dá-la. Cre io que a ques tão é essa: ou mu da mos
a re gra, ou aca ba mos com a ex ce ção. E se qui ser -
mos trans for mar a ex ce ção numa gran de con quis ta,
en tão va mos aca bar com a re gra e trans for mar a ex -
ce ção em re gra. Não se rei obs tá cu lo, em mo men to
al gum, a que esta Casa pos sa, por exem plo, so bre o 
tex to da PEC que aí está, in tro du zir al gum tipo de
al te ra ção ne go ci a da, vi san do à re du ção de pre ju í -
zos que pos sam ser re du zi dos, sem in tro du zir um
novo ale i jão no sis te ma tri bu tá rio. Se en con trar mos
uma for ma de fa zer isso, cor re ta men te, não se rei
obs tá cu lo; sou ape nas um voto nes ta Casa. 

Qu e ro ape nas evi tar es sas con tas que es tão
sen do fe i tas por al guns bu ro cra tas, em fun ção do
co mo dis mo. Por que o sis te ma já está es ta be le ci do,
os pa péis já es tão pron tos, os for mu lá ri os já exis -
tem, os pro ce di men tos já es tão ma du ros, nin guém
quer mu dar nada. Então, faz-se meia dú zia de con -
tas e se diz: ”Olha, por que isso não pode ser as sim!“ 
A con ta apre sen ta da é im per fe i ta. Mas, evi den te -
men te, não sou dono da ver da de, a área mé di ca
não tem do nos. Ela é dona das co i sas: dois e dois
con ti nu am sen do qua tro até o fi nal dos tem pos.
Então, não sou eu que vou pro por que se dê pre ju í -
zo a Esta do al gum, mu i to me nos a um Esta do po bre 
como o meu e como o de V. Exª. Por tan to, V. Exª
con ta com o meu apo io para a idéia que pos sa sur -
gir, a fim de evi tar qual quer pre ju í zo a quem quer
que seja.

Sr. Pre si den te, com a sua per mis são, para en -
cer rar, digo que está em tra mi ta ção, na Câ ma ra dos
De pu ta dos, uma ou tra PEC, a de nº 277. E esta,
sim, para V. Exª que teme o fim da imu ni da de so bre
os de ri va dos de pe tró leo, aca ba com a re fe ri da imu -



ni da de. Nas por tas das re fi na ri as, ago ra, o Esta do
co bra rá o im pos to, por que a imu ni da de es ta rá ex tin -
ta. Então, o que V. Exª teme a PEC nº 277 fará. E o
que que ro evi tar ela tam bém faz, por que aca ba com
a imu ni da de so bre de ri va dos de pe tró leo, mas não
so bre pe tró leo e ener gia elé tri ca no Esta do pro du tor. 
De ma ne i ra que aqui lo que é ruim hoje para os
Esta dos pro du to res de pe tró leo e de ener gia elé tri ca 
pas sa rá a ser ruim para todo o mun do.

Obri ga do, Sr. Pre si den te!

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti -
nua em dis cus são. Con ce do a pa la vra ao Se na dor
Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, essa PEC foi apre sen ta da
em 1995 pelo Se na dor Ge ral do Melo e teve, como
pri me i ro Re la tor, o Se na dor Espe ri dião Amin, hoje,
Go ver na dor de San ta Ca ta ri na. Ago ra, de po is de
todo este tem po, o Se na dor Jef fer son Pé res, do
Esta do do Ama zo nas, a traz ao ple ná rio des ta Casa
com pa re cer fa vo rá vel, ain da em pri me i ra dis cus são.

Te re mos, ain da, al guns dias para dis cu tir essa
ma té ria tão im por tan te. Impor tan te, em es pe ci al,
para os Esta dos pro du to res de ener gia, como é o
caso do Pará e ou tros Esta dos da Fe de ra ção que
re ce bem ener gia ge ra da por hi dre lé tri ca. Em Tu cu -
ruí, hoje, pro du zi mos 4.000mw de ener gia, e, a par -
tir do fi nal de 2002, do bra re mos tal ca pa ci da de para
8.000 mw.

Na Ele tro nor te e na Ele tro brás, há um pro je to
de le van ta men to da ca pa ci da de ener gé ti ca e hí dri ca 
do Pará que mos tra cla ra men te não só essa hi dre lé -
tri ca de Tu cu ruí, mas ou tras, como a de Belo Mon te, 
lo ca li za da em Alta mi ra, cujo cus to ope ra ci o nal e im -
pac to am bi en tal já fo ram es ti ma dos. Tam bém já foi
fe i to um es tu do de vi a bi li da de eco nô mi ca, por meio
de um con vê nio as si na do en tre a Ele tro nor te e a
Uni ver si da de Fe de ral do Pará.

Com cer te za, ain da este ano, o Go ver no Fe de -
ral anun ci a rá o iní cio da obra de Belo Mon te, ca paz
de ge rar mais de 14.000mw. Então, se rão 22.000mw 
ge ra dos no Esta do do Pará. Isso re pre sen ta uma ca -
pa ci da de ins ta la da no Bra sil de 72.000mw.

Ain da há mais. Se gun do dado le van ta do pela
Ele tro nor te, que já anun ci ou esse es tu do eco nô mi co e 
téc ni co, exis tem ou tros mu ni cí pi os, como Ma ra bá e
Ita i tu ba, com qua se 20.000mw, to ta li zan do 40.000mw
de ca pa ci da de de ge ra ção de ener gia so men te no
Pará. E aí vem o gran de ques ti o na men to: como pode

o Pará e ou tros Esta dos da Fe de ra ção, que têm essa
ca pa ci da de de pro du zir e ex por tar ener gia para todo o 
Bra sil, fi car ape nas com o ônus da pro du ção de ener -
gia?

Lem bro a V. Exas que Tu cu ruí já exis te há 20
anos. Mas foi no ano pas sa do que che gou o Tra mo es -
te, o li nhão, como o cha ma mos, tra zen do ener gia fir -
me de Tu cu ruí na Tran sa ma zô ni ca e em par te do ba i -
xo Ama zo nas, até San ta rém. No ano pas sa do, o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que e o Go ver na dor Almir Ga -
bri el, num in ves ti men to de cer ca de R$250 mi lhões de 
re cur sos da União e mais de R$70 mi lhões de re cur -
sos do Go ver no do Esta do, im plan ta ram o Tra mo es -
te. 

Então, de po is de vin te anos, fo mos aten di dos
com ener gia ge ra da por Tu cu ruí. Os mu ni cí pi os,
prin ci pal men te a ma i o ria dos mu ni cí pi os pa ra en ses,
só fo ram aten di dos vin te anos de po is. O Se na dor
Ge ral do Melo apre sen ta um pro je to de emen da
cons ti tu ci o nal que cria, obri ga e faz com que a
União res pe i te os Esta dos ge ra do res de ener gia,
res sar cin do-os não só pe los im pac tos am bi en ta is,
pe las ques tões so ci a is, como é o caso de Tu cu ruí,
que tem uma po pu la ção flu tu an te equi va len te ao do -
bro da sua po pu la ção per ma nen te. Qu an do Tu cu ruí
foi cons tru í da, exis ti am 45 mil fun ci o ná ri os tra ba -
lhan do na bar ra gem, e a po pu la ção da ci da de era
me nos da me ta de do que era a for ça de tra ba lho da
ca pa ci da de ge ra do ra de Tu cu ruí. Ao se con clu ir a
obra, essa po pu la ção in te i ra per ma ne ceu lá, e os
im pac tos so ci a is, a di fi cul da de de ge ra ção de em -
pre go, a ne ces si da de de in ves ti men to em in -
fra-estrutura fi cam, aos be los olhos da União, aguar -
dan do uma opor tu ni da de de com pen sa ção. Foi o
caso da Lei Kan dir, à qual pre co ni za va que, no caso 
de ma té ria-prima ou de pro du to para ex por ta ção
que ele va ri am os re sul ta dos da ba lan ça co mer ci al,
es ses pro du tos se ri am tam bém isen tos. No nos so
caso, ex por ta mos ener gia elé tri ca atra vés de ele tro -
in ten si vos. É o caso da Albrás/ Alu nor te, lá no Pará,
e da Alcoa, no Ma ra nhão, que pro du zem alu mí nio,
como mu i to bem dis se o Se na dor Ge ral do Melo. 

Essa si tu a ção é to tal men te de se qui li bra da, to -
tal men te des le al com o Esta do pro du tor. E te mos a
sor te de ain da ter um gran de re sul ta do na ba lan ça
co mer ci al por ser mos su pe ra vi tá ri os em mais de
US$2 bi lhões ao ano há mais de 11 anos. Mas isso
im pe de que nos so Esta do, de mais de 1.250.000km² 
de área, com mais de 6 mi lhões de ha bi tan tes, te -
nha a opor tu ni da de de se guir o seu de sen vol vi men -
to na área da agro in dús tria, como ago ra es ta mos fa -



zen do no que se re fe re ao plan tel bo vi no, não só na
pro du ção pe cuá ria mas tam bém no seu ci clo in dus -
tri al até a pro du ção de sa pa tos. Para isso, pre ci sa -
mos ter mais ca pa ci da de de ge ra ção de im pos tos,
pre ci sa mos pro du zir mais ener gia, vi a bi li zan do o
País como um todo, prin ci pal men te a Re gião Nor -
des te, onde nos sos ir mãos es tão pas san do por di fi -
cul da des de ra ci o na men to e até mes mo com ame a -
ça de apa gão por ca u sa da di fi cul da de de se man te -
rem os ní ve is nas bar ra gens lá exis ten tes. Co o pe ra -
mos e par ti ci pa mos com mais de mil me ga -
watts/mês para aten dê-los.

É im por tan te di zer, so bre esta ma té ria que vol -
ta re mos a dis cu tir – ain da te re mos mais qua tro ses -
sões de dis cus são –, que en ca mi nha mos fa vo ra vel -
men te a essa pro pos ta do Se na dor Ge ral do Melo
que há seis anos aguar da vo ta ção.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Otá vio,
o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Edi son Lo bão, Pre si den te in te ri no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 ma -
té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são
de li be ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis -
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 59, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do
Re cur so nº 16, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 59, de 2000 (nº
855/99, na Casa de ori gem), que al te ra a
Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, de 
for ma a obri gar a re a li za ção de exa me psi -
co ló gi co pe rió di co para os mo to ris tas pro fis -
si o na is, ten do Pa re cer sob nº 714, de 2001,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor Ro ber to Fre i re,
con trá rio, com voto ven ci do, em se pa ra do,
do Se na dor Ro meu Tuma.

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.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car -
mo Alves.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 464, DE 2001

Nos ter mos do art. 279, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 59, de 2000 (855/99, na Casa de
ori gem), que al te ra a Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro
de 1997, de for ma a obri gar a re a li za ção de exa me
psi co ló gi co pe rió di co para os mo to ris tas pro fis si o na -
is, a fim de que a re fe ri da pro po si ção seja re e xa mi na da
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
pe las ra zões cons tan tes da nota  téc ni ca em ane xo.

Sala das Co mis sões, 23 de agos to de 2001. –
Iris Re zen de.

NOTA TÉCNICA Nº  ,  DE 2001

Re fe rên cia: STC nº 200102135
So li ci tan te: Se na dor Ro meu Tuma
Assun to : PLC nº 59, de 2000, que al te ra o CTB
para exi gir “a re a li za ção de exa me psi co ló gi co pe rió -
di co para os mo to ris tas pro fis si o na is”.

I – Intro du ção

O Ga bi ne te do Se na dor Ro meu Tuma traz a
esta Con sul to ria so li ci ta ção de “pa re cer re fu tan do o
voto em se pa ra do do Se na dor Ro ber to Fre i re, con trá -
rio ao PLC nº 59/2000".

O pro je to em casa, de au to ria do De pu ta do Ge -
o van Fre i tas, al te ra a Lei nº 9.503, de 23 de de zem bro
de 1997 (Có di go de Trân si to Bra si le i ro), para im por,
aos mo to ris tas pro fis si o na is, a exi gên cia da re a li za -
ção pe rió di ca de exa mes psi co ló gi cos.

Sus ten ta a pro po si ção o ar gu men to de que a
gran de ma i o ria das em pre sas de trans por te, à fal ta de 
exi gên cia le gal, tem ne gli gen ci a do a ava li a ção psi co -
ló gi ca de seus pro fis si o na is.

A seu tur no, o voto em se pa ra do que se pre ten de
re fu tar ale ga, para re je i tar a pro po si ção, que a “a de fe sa
da ava li a ção psi co ló gi ca pe rió di ca para mo to ris tas pro -
fis si o na is não está ba se a da em es ta tís ti cas cla ras.”.
Ade ma is, a di mi nu i ção das ocor rên ci as de aci den tes na
dé ca da de no ven ta, que o re la tor des ta ca na de fe sa do
pro je to, ter-se-ia dado “mais pela im ple men ta ção do
Có di go de Trân si to Bra si le i ro, por in ves ti men tos em
edu ca ção para o trân si to e cam pa nhas na mí dia do que
com a apli ca ção da exi gên cia pos ta no pro je to”.



A so li ci ta ção foi tra zi da em ca rá ter de ur gên cia, vez
que o pro je to in te gra a pa u ta da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ) de ama nhã, 13-6-2001.

II – Aná li se

Os ar gu men tos que sus ten tam fun da men tal men te
o pa re cer do re la tor cons tam do tex to sub me ti do à CCJ:

1) À épo ca da pri me i ra ha bi li ta ção, úni -
ca opor tu ni da de em que o CTB exi ge a ava -
li a ção psi co ló gi ca do con du tor, não se pode
de tec tar, pela con di ção ina u gu ral da au to ri -
za ção para con du zir, des vi os de com por ta -
men to que po dem ad vir do pró prio exer cí cio 
pro fis si o nal;

2) O es tres se, a in sa tis fa ção crô ni ca, a 
de pres são e ou tras ano ma li as ob ser va das
em exa mes psi co ló gi cos são fa to res de in -
fluên cia de ci si va na ocor rên cia de aci den tes 
de trân si to;

3) Ape sar da re du ção do nú me ro de
aci den tes pro por ci o na da pelo novo CTB,
que afas tou a exi gên cia do exa me psi co ló gi -
co, da dos do De par ta men to Na ci o nal de
Trân si to (DENATRAN) cons ta tam que o ín di -
ce de mor tes apu ra do com re la ção a cada
gru po de dez mil ve í cu los vol tou a su bir.
Esse ín di ce, que atin gi ra seu pon to mais ba -
i xo em 1982 (de ze no ve mor tes para cada
gru po de dez mil ve í cu los) de cres ceu até
oito em 1998, vol tou a su bir para qua se
doze em 1999 e ten dia a al can çar de zes se is 
no ano 2000. Enti da des e as so ci a ções de
psi có lo gos e edu ca do res de trân si to atri bu -
em essa brus ca ele va ção à ine xi gên cia de
ava li a ção psi co ló gi ca.

4) Se gun do es sas en ti da des, a par tir
de 1982, quan do os Da par ta men tos de
Trân si to (DETRANS) pas sa ram a re gu lar as
pe rí ci as de ava li a ção psi co ló gi ca, o nú me ro
de aci den tes fa ta is pas sou a de cres cer. Em
1989, quan do o Con se lho Na ci o nal de Trân -
si to (CONTRAN) pas sou a exi gir a ava li a ção 
psi co ló gi ca pe rió di ca para os mo to ris tas
pro fis si o na is que trans por tas sem car gas pe -
ri go sas, a re du ção se in ten si fi cou. Em 1998, 
a par tir de quan do, em Ra zão de Veto Pre si -
den ci al ao tex to do novo Có di go apro va do
no Con gres so, o exa me psi co ló gi co de i xou
de ser con di ção para a ha bi li ta ção, os ín di -
ces vol ta ram a cres cer;

5) A la cu na do CTB foi par ci al men te re -
pa ra da pela Lei nº 9.602, de 21 de ja ne i ro de
1998, que pas sou a exi gir a ava li a ção psi co ló -
gi ca por oca sião da “pri me i ra ha bi li ta ção”. Essa 
exi gên cia, con tu do, se ria in su fi ci en te para os
con du to res pro fis si o na is em face das es tres -
san tes con di ções em que exer cem seu ofí cio.

Qu an to ao ci ta do voto em se pa ra do, po de-se
men ci o nar que, em tese, os mes mos ar gu men tos tra -
zi dos para co tra di tar a pro po si ção po dem ser uti li za -
dos de ma ne i ra a apo iá-la. Se não ve ja mos:

1) Se a de fe sa da ava li a ção psi co ló gi -
ca “não está ba se a da em es ta tís ti cas cla ra
a res pe i to”, tam bém as sim não está o ar gu -
men to con trá rio apre sen ta do: o de que a re -
du ção de aci den tes re la ta da não de cor reu
da apli ca ção do exa me, “mas foi o re sul ta do 
de uma sé rie de ações de pre ven ção de aci -
den tes”. Ain da que fos se as sim, a ava li a ção
psi co ló gi ca pe rió di ca se ria uma des sas  efi -
ca zes me di das pre ven ti vas:

2) O se gun do ar gu men to, o de que a
Lei nº 9.602, de 1998, e a Re so lu ção nº 80,
de 1998, do Con tran, tor nam a ava li a ção
psi co ló gi ca pre li mi nar obri ga tó ria para a pri -
me i ra ha bi li ta ção e para os can di da tos a
mu dan ça de ca te go ria, con tras ta com a tese 
fun da men tal da pro po si ção: a ava li a ção psi -
co ló gi ca ina u gu ral, seja na pri me i ra ha bi li ta -
ção, seja para a mu dan ça de ca te go ria, não
afe re as mu dan ças com por ta men ta is ha vi -
das ao lon go da ati vi da de pro fis si o nal dos
con du to res;

3) Por fim, a úl ti ma con tes ta ção à ne -
ces si da de do pro je to, a de que a men ci o na -
da re so lu ção do Con tran tam bém já exi ge “a 
ava li a ção psi co ló gi ca do in fra tor con tu maz e 
en vol vi do em aci den tes com ví ti ma”, é em si 
mes ma con tra di tó ria. Se o ob je ti vo do pro je -
to é a pre ven ção de aci den tes, não há como 
en ten der-se su fi ci en tes as ava li a ções a
pos te ri o ri de in fra to res con tu ma zes. As cir -
cuns tân ci as que se pre ten de evi tar já te ri am 
en tão acon te ci do.

III – Con clu são

Tra ta-se de ma té ria opi na ti va, não ha ven do ar -
gu men to téc ni co ir re fu tá vel para sus ten tar a pro po si -
ção ou para re cu sá-la. No en tan to, para os que a de -
fen dem, não fal tam ar gu men tos de na tu re za con ce i -
tu al, le gal ou mes mo es ta tís ti ca, con subs tan ci a dos



nos do cu men tos ema na dos do Con se lho Fe de ral de
Psi co lo gia, do Con se lho Fe de ral de Me di ci na e da
So ci e da de Bra si le i ra de Psi có lo gos e Edu ca do res de
Trân si to e di ri gi dos à aten ção de Sua Exce lên cia.

Den tre es ses, e para além dos ar gu men tos já
re i te ra dos, po de-se des ta car:

1) Não pode o mé di co as si nar la u dos
re a li za dos por pro fis si o na is da psi co lo gia
(res pos ta do Con se lho Fe de ral de Me di ci na
a con sul ta for mu la da pelo De na tram no âm -
bi to do Pro ces so-Consulta nº 1.113/2000);

2) A ava li a ção psi co ló gi ca é ati vi da de
pro fis si o nal pri va ti va de psi có lo gos (Lei nº
4.119, de 1962), não po den do ser en ten di da 
como par te dos exa mes da ap ti dão fí si ca e
men tal re que ri dos pelo CTB (OF. CFP Nº
997/99, de 9-11-99, do Con se lho Fe de ral de 
Psi co lo gia;

3) Pes qui sa re a li za da em 1996 pela
Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral afe re que, em
70% dos ca sos, os mo to ris tas que pro vo -
cam aci den tes, têm mais seis anos de ha bi -
li ta ção, o que su ge ri ria a ne ces si da de da
ava li a ção pe rió di ca e não ape nas a re fe ren -
te à pri me i ra ha bi li ta ção ou à mu dan ça de
ca te go ria (So ci e da de Bra si le i ra de Psi có lo -
gos e Edu ca do res de Trân si to).

São es ses os co men tá ri os que a exi güi da de do
tem po nos per mi te ofe re cer à con si de ra ção de Sua
Exce lên cia.

Con sul to ria Le gis la ti va, 12 de ju nho de 2001. –
José Ro ber to Bas sul Cam pos, Con sul tor Le gis la ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to que aca ba de ser lido.

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

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia e vai ao re e xa me

da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 170, de 2001 (nº 
733/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Te -
le vi são Pi o ne i ra Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de Te re si na, Esta do do Pi a uí, ten do Pa -
re cer fa vo rá vel, sob nº 685, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fre i -
tas Neto, 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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção. 

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 170, DE 2001

(Nº 733/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Te le vi são Pi o ne i ra Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Te re si na, Esta do
do Pi a uí.

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

cre to s/nº, de 14 de ou tu bro de 1997, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 22 de ju lho de 1997, a con -
ces são da Te le vi são Pi o ne i ra Ltda., para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Te re si na, Esta do do
Pi a uí.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 174, de 2001 (nº 
761/2000, 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 Nova São Ma nu el Ltda. 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 São Ma nu el, Esta do de São
Pa u lo, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 686,
de 2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la -
tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2001

(Nº 761/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Nova São Ma nu el Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de São
Ma nu el, 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 28 de abril de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 25 de mar ço de 1992, a con ces são
da Rá dio Nova São Ma nu el 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 São Ma nu el, 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 (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -
to nº 460, de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 69/2000, que
acres cen ta pa rá gra fo ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990, que dis põe so bre o Fun do de Ga -
ran tia do Tem po de Ser vi ço e dá ou tras pro vi dên ci as.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re o re que ri men to fi gu ra -

rá na Ordem do Dia da se gun da ses são de li be ra ti va
or di ná ria, nos ter mos do art. 345 do Re gi men to Inter -
no do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pa re cer que será lido pelo 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 835, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no su -
ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 27, de 1998 (nº
4.157, de 1998, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven -
ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº  27, de 1998 (nº
4.157, de 1998, na Casa de ori gem), que ins ti tui o

Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Infân cia, dis põe so bre
a am pli a ção dos be ne fí ci os da me ren da es co lar e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de agos to
de 2001. – Anto nio Car los Va la da res, Pre si den te –
Ma ria do Car mo Alves, Re la to ra – Mar lu ce Pin to –
Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 835, DE 2001

Insti tui o Fun do Na ci o nal de Ali men -
ta ção — FNA, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É ins ti tu í do o Fun do Na ci o nal de Ali men -
ta ção — FNA, com a fi na li da de de es ti mu lar a re gi o -
na li za ção da pro du ção ali men tí cia bra si le i ra e vi a bi li -
zar a me lho ria da ali men ta ção das ges tan tes ca ren -
tes e cri an ças de zero a cin co anos de ida de.

Art. 2º Cons ti tu em re cur sos do Fun do de que
tra ta esta Lei:

I — re cur sos or di ná ri os con sig na dos no or ça -
men to da União; 

II — do a ções e le ga dos, ob ser va da a le gis la ção
per ti nen te; 

III — sub ven ções e au xí li os de or ga nis mos na ci -
o na is e in ter na ci o na is;

IV — ou tros re cur sos que lhe fo rem des ti na dos.

Art. 3º Os re cur sos do FNA se rão apli ca dos con -
for me as se guin tes mo da li da des:

I — no fi nan ci a men to de ações de âm bi to na ci o -
nal, es ta du al ou mu ni ci pal con di zen tes com as fi na li -
da des do Fun do;

II — em em prés ti mos a pe que nos e mé di os pro -
du to res ru ra is para a pro du ção de ali men tos que con -
tri bu am para a me lho ria nu tri ci o nal das ges tan tes e
das cri an ças de zero a cin co anos de ida de.

§ 1º Os em prés ti mos de que tra ta o in ci so II des -
te ar ti go se rão ob je to de re gu la men ta ção es pe cí fi ca,
ga ran tin do-se aos con tra tan tes con di ções fi nan ce i ras 
e en car gos es pe ci a is.

§ 2º A pro du ção agrí co la fi nan ci a da com re cur -
sos do FNA será ad qui ri da dos pro du to res e dis tri bu í -
da aos be ne fi ciá ri os de acor do com o que es ta be le cer 
re gu la men ta ção.

Art. 4º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni -
cí pi os ins ti tu i rão, no âm bi to de suas res pec ti vas ju ris -
di ções, con se lhos cons ti tu í dos por re pre sen tan tes
dos ór gãos da ad mi nis tra ção das áre as per ti nen tes,
po den do tam bém in clu ir re pre sen tan tes de ou tros
seg men tos da so ci e da de lo cal.



Pa rá gra fo úni co. O acom pa nha men to e o con -
tro le so ci al da apli ca ção dos re cur sos do Fun do Na ci -
o nal de Ali men ta ção se rão exer ci dos pe los con se lhos 
jun to aos res pec ti vos go ver nos.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, como Lí -
der.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ve nho em nome do Par ti do So ci a lis ta 
Bra si le i ro, pela sua Li de ran ça, apre sen tar uma pro -
pos ta aos Srs. Se na do res e aos De pu ta dos Fe de ra is.
Tra ta-se de uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal
que ob je ti va sa nar in ter pre ta ções di fe ren ci a das da
Cons ti tu i ção bra si le i ra, o que tem pre o cu pa do enor -
men te toda a Di re ção do meu Par ti do.

Sr. Pre si den te, a di fi cul da de de com pre en são a
res pe i to dos po de res do Con gres so Na ci o nal em
apre ci ar os acor dos do Go ver no bra si le i ro com o Fun -
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Sem pre de fen de mos que
o Con gres so bra si le i ro tem enor mes res pon sa bi li da -
des com o que ocor re no Bra sil.

O povo bra si le i ro está in sa tis fe i to com o Exe cu ti -
vo. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so tem
mais ba i xos ín di ces de apro va ção do que qual quer
ou tro pre si den te da his tó ria do nos so País, numa de -
mons tra ção de que o povo está in sa tis fe i to com a con -
du ção da po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no.

Mas a re vol ta do povo bra si le i ro não se deve li -
mi tar ao Exe cu ti vo, não se deve li mi tar ao Pre si den te
da Re pú bli ca do Bra sil; o povo bra si le i ro tem o di re i to
de ava li ar tam bém a con du ta do Con gres so Na ci o nal, 
es pe ci al men te dos Par ti dos que in te gram a base do
Go ver no, in te gram a base do Exe cu ti vo e res pal dam
as suas ações.

Esta mos pro pon do nes te ins tan te ao Con gres so 
Na ci o nal a de fi ni ção, de uma vez por to das, des sa
ques tão de ter mos ou não o po der de apro var ou re je i -
tar os acor dos fe i tos pelo Go ver no com o FMI (Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal). É evi den te que es ses acor -
dos se re fle tem no dia-a-dia das pes so as, en vol vem o
cres ci men to ou a es tag na ção da eco no mia bra si le i ra,
im pli cam me nos ou mais em pre gos, me nos ou mais
in ves ti men tos do se tor pú bli co e, por tan to, não po -

dem, em ne nhu ma hi pó te se, de i xar de se rem apro va -
dos pelo Con gres so Na ci o nal.

A Cons ti tu i ção bra si le i ra es ta be le ce, no seu art.
49, in ci so I:

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.

Enten de mos, Sr. Pre si den te, que isso já se ria
su fi ci en te para obri gar o Go ver no bra si le i ro, ao ne -
go ci ar me tas da nos sa eco no mia, sub me ter ao Con -
gres so Na ci o nal a apro va ção das suas de ci sões.

Entre tan to, al guns in ter pre tam de ma ne i ra di fe -
ren te o que está na Cons ti tu i ção como com pe tên cia
ex clu si va do Con gres so Na ci o nal. Alguns ju ris tas en -
ten dem que os acor dos com o FMI (Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal) não po dem ser con si de ra dos tra ta dos
ou acor dos in ter na ci o na is, pois re pre sen tam ape nas
a exe cu ção de com pro mis sos an te ri or men te as su mi -
dos. Esse é um dos ar gu men tos. O ou tro é que não
são ce le bra dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, mas
por di ri gen te do Ban co Cen tral ou pelo Mi nis tro da Fa -
zen da.

E, por úl ti mo, di zem que não pos su em na tu re za
de tra ta dos ou acor dos in ter na ci o na is, sig ni fi can do so -
men te ma ni fes ta ção uni la te ral do país to ma dor dos re -
cur sos. Ale gam tam bém que o Bra sil é as so ci a do des -
sa ins ti tu i ção fi nan ce i ra in ter na ci o nal, que é o FMI, e,
como tal, já tem apro va do esse en ten di men to ou essa
par ti ci pa ção no Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Esses são os ar gu men tos da que les que de fen -
dem a não-ma ni fes ta ção do Con gres so so bre os
acor dos do Exe cu ti vo com o FMI (Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal). Mas exis te, Sr. Pre si den te – e aí com
ar gu men tos mu i to mais for tes, mu i to mais con sis ten -
tes – a ma ni fes ta ção de ou tras pes so as, que afir mam
jus ta men te o con trá rio.

Os prin ci pa is ar gu men tos da que les que de fen -
dem que a Cons ti tu i ção hoje já obri ga o Go ver no a
sub me ter ao Con gres so o acor do com o Fun do Mo ne -
tá rio Inter na ci o nal ale gam o se guin te: pri me i ro, to dos
os atos in ter na ci o na is que ge ram ônus para o País
pre ci sam ser apro va dos pelo Con gres so Na ci o nal – e
não há nada, Sr. Pre si den te, que gere mais ônus para
o País do que os acor dos fe i tos com o Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal; se gun do, os acor dos com o Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal não são sim ples em prés ti -
mos, mas com pro mis sos as su mi dos para con ces são
de em prés ti mos, que im pli cam al te ra ções subs tan ci a -



is nas leis or ça men tá ri as, cuja com pe tên cia é do Con -
gres so Na ci o nal.

Di zem mais: quan do o Pre si den te do Ban co
Cen tral ou Mi nis tros de Esta do as si nam atos in ter na -
ci o na is, agem como le gí ti mos re pre sen tan tes do Pre -
si den te da Re pú bli ca, logo, os acor dos ce le bra dos
por aque les de vem ser re fe ren da dos pelo Con gres so
Na ci o nal.

Por úl ti mo, as car tas de in ten ção e os en ten di -
men tos com o FMI são de fato acor dos in ter na ci o na is, 
en vol vem ma té ria po lí ti ca e es ta be le cem li mi tes, in -
clu si ve à so be ra nia na ci o nal, como a con ten ção de
gas tos pú bli cos, a re du ção de dé fi cit or ça men tá rio,
po lí ti ca cam bi al, en tre ou tros te mas.

Eu cha ma ria a aten ção dos Srs. Se na do res para 
um fato im pres si o nan te. O Con gres so Na ci o nal, nes te 
ano, exa ta men te no dia 27 de ju nho, de po is de qua se
qua tro me ses de pro lon ga da dis cus são, apro vou a
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para o ano de 2002.
Essa lei es ta be le ce as re gras pe las qua is o Orça men -
to deve ser ela bo ra do e apre sen ta do a esta Casa até
o dia 31 de agos to.

Na dis cus são da LDO, hou ve um cha ma men to
da opi nião pú bli ca, hou ve re a ção de en ti da des em -
pre sa ri a is, de seg men tos dos tra ba lha do res e hou ve
até uma ma ni fes ta ção de cla ra da do Par ti do da Fren te 
Li be ral e do Par ti do do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si -
le i ro, que sus ten tam as de ci sões do Go ver no no Con -
gres so Na ci o nal, no sen ti do de que o su pe rá vit pri má -
rio pre vis to para 2002 fi cas se me nor do que o pre vis to 
pelo Po der Exe cu ti vo na Lei de Di re tri zes Orça men tá -
ri as. Expli co: o Po der Exe cu ti vo man dou um Orça -
men to pre ven do 2,7% do PIB para o ano de 2002
como meta de su pe rá vit pri má rio, que é aqui lo que o
Go ver no ar re ca da do povo a mais do que ele gas ta
em be ne fí cio da so ci e da de, e isso es ta ria pre vis to em
R$31,5 bi lhões.

Em ou tras pa la vras, o Po der Exe cu ti vo de se ja va 
que o Con gres so Na ci o nal apro vas se a Lei de Di re tri -
zes Orça men tá ri as, es ta be le cen do que em 2002 ha -
ve ria um su pe rá vit pri má rio de R$31,5 bi lhões, o que
re pre sen ta ria 2.7% do PIB.

Hou ve uma dis cus são exa cer ba da no Con gres -
so Na ci o nal, e, como eu dis se, o PFL e o PMDB se
ma ni fes ta ram con tra ri a men te a esse po si ci o na men to
do Po der Exe cu ti vo e ten ta ram ne go ci ar a fim de que
esse su pe rá vit pri má rio pas sas se de R$31,5 bi lhões
para R$24 bi lhões. Assim, fi ca ri am R$6 bi lhões para
se rem in ves ti dos em ener gia e na me lho ria das es tra -
das bra si le i ras.

O PFL ma ni fes tou isso por in ter mé dio do seu Lí -
der, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra, e o PMDB, por meio 
do Pre si den te da Co mis são, Se na dor Car los Be zer ra. 
Mas, la men ta vel men te, o Go ver no foi in tran si gen te
nes sa ma té ria. Não ad mi tiu mu dar aqui lo que ele ha -
via man da do para o Con gres so Na ci o nal.

Como é cos tu me, o PMDB e o PFL re cu a ram e
am bos obe de ce ram ce ga men te às or dens do Mi nis tro 
Pe dro Ma lan e apro va mos, aqui, por ma i o ria – con tra
os vo tos da Opo si ção e de al guns Se na do res e De pu -
ta dos Fe de ra is que têm uma vi são da sua re pre sen ta -
ção di an te da so ci e da de, que não obe de cem or dens
do Exe cu ti vo e cum prem com o de ver do seu man da to 
–, o Orça men to, da for ma como o Exe cu ti vo que ria.

Ima gi nem V. Exªs que nós nos re u ni mos, tra ba -
lha mos du ran te três me ses, em inú me ras re u niões, e, 
de re pen te, o Go ver no, sem nos con sul tar, sem tra tar
com o Con gres so Na ci o nal, tran cou-se com os re pre -
sen tan tes do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, ela bo -
ra ram uma nova or dem na nos sa eco no mia e es ta be -
le ce ram que o su pe rá vit pri má rio de 2001, que ti nha
sido apro va do em LDO, que tem o Orça men to em
exe cu ção, pas sas se de 3.7 do PIB para 3.35 do PIB.
Ou seja, o FMI de ter mi nou ao Go ver no bra si le i ro que
ti ras se da so ci e da de mais R$4 bi lhões no ano de
2001. E para o ano 2002, o su pe rá vit pre vis to em
R$31,5 bi lhões, fi cou em R$46,5 bi lhões, ou seja,
3,5% do PIB.

E aí fi ca mos a nos per gun tar: o que nós apro va -
mos ser viu para quê? E os três me ses que pas sa mos, 
nes ta Casa, de ba ten do a Lei de Di re tri zes Orça men -
tá ri as ser vi ram para quê? Essa é uma de mons tra ção
cla ra de que o Con gres so Na ci o nal tem a obri ga ção, o 
de ver de apro var ou re je i tar os acor dos do Exe cu ti vo
com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

De for ma que nós es ta mos pro pon do um acrés -
ci mo ao art. 49, para sa nar de fi ni ti va men te essa dú vi -
da, que de nos sa par te não exis te, mas é im pos ta ao
Con gres so pelo Go ver no. Esta mos pro pon do um pa -
rá gra fo úni co que de ter mi na ”na com pe tên cia pre vis ta 
no in ci so I, [que já li aqui] in clu em-se a apre ci a ção de
to dos os acor dos, en ten di men tos, con tra tos ou fa tos
in ter na ci o na is fir ma dos por en tes da ad mi nis tra ção
pú bli ca di re ta e in di re ta com or ga nis mos fi nan ce i ros
in ter na ci o na is, quan do a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil fi gu rar na qua li da de de par te, ava lis ta, fi a do ra,
ou ga ran ti do ra"  que é o que ocor re nos acor dos com
o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, es tou apre sen tan -
do ao Con gres so Na ci o nal uma de fi ni ção des sa
ques tão. É a mes ma si tu a ção das me di das pro vi só ri -
as: na nos sa in ter pre ta ção, o Go ver no não ti nha o di -



re i to à re e di ção, mas ele re e di tou-as in fi ni ta men te,
até que ago ra es ta mos con se guin do aca bar com isso.

Nes te caso, com a apro va ção des ta emen da, o
Go ver no se ria obri ga do a sub me ter ao Con gres so
Na ci o nal a apro va ção dos seus en ten di men tos, por -
que não se li mi tam a me tas de su pe rá vits. Se de ve -
mos ter su pe rá vit pri má rio, te mos de ar re ca dar mais
do povo. E pode es tar em bu ti do nes se acor do  fe i to
sem o co nhe ci men to da opi nião pú bli ca e do Con -
gres so Na ci o nal  o pro gra ma de pri va ti za ções.

O Go ver no já pri va ti zou qua se tudo. Ele fez o
que a Argen ti na fez. A Argen ti na hoje não tem mais
nada para pri va ti zar. Está fa li da, à be i ra do co lap so. O
de sem pre go está aci ma de 15%, há re du ção de sa lá -
rio do fun ci o na lis mo pú bli co e dos sa lá ri os dos apo -
sen ta dos, há con ten ção de gas tos de toda or dem, na
sa ú de na edu ca ção, em tudo. E nós va mos pelo mes -
mo ca mi nho. No Bra sil, fal ta so men te pri va ti zar as ge -
ra do ras de ener gia – as nos sas hi dre lé tri cas, o Ban co 
do Bra sil, a Ca i xa Eco nô mi ca e a Pe tro bras.

E hoje mes mo o Se na dor Álva ro Dias men ci o -
nou que, se gun do seus cál cu los  e são con tas exa tas
, o Go ver no bra si le i ro per deu R$5 bi lhões com a ven -
da das ações da Pe tro bras há cer ca de um ano. Esse
pre ju í zo de mons tra que o Go ver no só faz ne gó cio que 
in te res sa ao sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal. Então,
pode es tar em bu ti do nes se acor do do Fun do Mo ne tá -
rio, que vi ge rá até o fi nal do ano de 2002, a efe ti va pri -
va ti za ção das ge ra do res de ener gia. Isso é mu i to gra -
ve! Por isso, é ne ces sá rio que o Con gres so Na ci o nal
dê o seu aval, que co nhe ça pro fun da men te a ques tão.

O Mi nis tro com pa re ceu à Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, aten den do a re que ri men to meu e da 
Se na do ra He lo í sa He le na. E dis se que o úni co com -
pro mis so era au men tar o su pe rá vit pri má rio em R$4
bi lhões, em 2001, e em mais de R$10 bi lhões, em
2002. Mas não ex pli cou como am pli a rá esse su pe rá -
vit pri má rio, de onde re ti ra rá di nhe i ro, o que cor ta rá ou 
o que ven de rá para con se guir mais di nhe i ro.

Di an te dis so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, nós, do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, to ma mos
uma po si ção: em nome do meu Par ti do, tra go uma
emen da cons ti tu ci o nal que so lu ci o na de fi ni ti va men te
essa ques tão. Na pró xi ma se ma na, apre sen ta rei ou -
tra emen da cons ti tu ci o nal que tira uma ex cres cên cia
da Cons ti tu i ção bra si le i ra, a úni ca do mun do a con ter
um ar ti go se gun do o qual o Con gres so Na ci o nal não
pode me xer nos re cur sos des ti na dos ao ser vi ço da dí -
vi da, não pode ma ni fes tar-se so bre aqui lo que o Go -
ver no diz que tem de ser guar da do para pa gar o ser vi -
ço da dí vi da. É ou tra si tu a ção cuja so lu ção está a ca -

mi nho, o que con tri bu i rá para re sol ver os pro ble mas
da dí vi da bra si le i ra e da nos sa eco no mia.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, meu tem po está en cer ra do, mas ouço ra -
pi da men te o Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ade mir Andra de, co nhe ço V. Exª des de 1983,
quan do nos en con tra mos na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Des de aque la épo ca, sei que, no cam po ide o ló gi co,
no cam po das lu tas de mo crá ti cas, V. Exª tem sido
sem pre fer re nho. Tam bém te nho acom pa nha do as
aná li ses fe i tas ul ti ma men te e per ce bo que, além de
en ge nhe i ro, V. Exª é tam bém en ge nhe i ro na arte das
fi nan ças, na área de or ça men tos. Tem sido sem pre
um crí ti co con tu maz em to dos os ca sos. No de ba te
com os Mi nis tros Pe dro Ma lan e Mar tus Ta va res e
com o Pre si den te do Ban co Cen tral, por exem plo, V.
Exª trou xe nú me ros con sis ten tes, que de mons tram
seu co nhe ci men to tam bém so bre essa ques tão. Tra -
go este de po i men to não ao sa bor do mo men to, não
por opor tu nis mo, mas por acom pa nhá-lo há mu i to
tem po e per ce ber que V. Exª se de bru ça so bre es sas
ques tões, tal vez até nos fins de se ma na ou à no i te.
Cer ta fe i ta, por exem plo, foi V. Exª quem nos in for mou
do com pro me ti men to de 30%, de po is de 40% do PIB
na ci o nal com o pa ga men to da dí vi da pú bli ca. Hoje,
esse com pro me ti men to é da or dem de 51%. E o Go -
ver no disse que não che ga ría mos a esse pa ta mar.
Enfim, V. Exª tem ana li sa do a ques tão, mas o Go ver -
no pro cu ra fu gir des sa aná li se. Por isso, que ro tam -
bém ser um dos subs cri to res da emen da ou das
emen das que V. Exª apre sen ta rá à Casa, por que não
é pos sí vel con ti nu ar mos vi ven do a se guin te si tu a ção:
to das as ve zes em que se ten ta au men tar o po der
aqui si ti vo dos ser vi do res  já que o que in te res sa é a
par te so ci al , o Go ver no afir ma que o Con gres so Na -
ci o nal tem de en con trar a sa í da; por ou tro lado, quan -
do a ques tão diz res pe i to ao Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal, vêm e de ci dem, mes mo que te nha mos
pas sa do me ses ana li san do a Lei de Di re tri zes Orça -
men tá ri as. A LDO não é mais res pe i ta da. O Con gres -
so Na ci o nal fica ana li san do a lei du ran te me ses para
ter essa au to no mia, esse di re i to. De po is, al guém de
lá re sol ve di zer que não é mais as sim. Esta mos ao
ca pri cho de al gu mas cir cuns tân ci as. Assim não dá!
Isso não é Par la men to for te, não é Con gres so in de -
pen den te. Não há res pe i to pela Insti tu i ção que deve
ter a res pon sa bi li da de de en con trar sa í das, mas que
tam bém deve ser res pe i ta da em suas de ci sões.



Cum pri men to V. Exª pelo dis cur so, Senador Ade mir
Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
dor Ca sil do Mal da ner, agra de ço a V. Exª pelo apar te.

Sr. Pre si den te, res pe i ta rei o meu tem po, mas
ain da devo re pe tir que os da dos apre sen ta dos por
mim na que la au diên cia com o Mi nis tro são ab so lu ta -
men te con sis ten tes. Re a fir mo que o Go ver no do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que teve re sul ta dos pí fi os, e
pro va rei isso. Con ti nu a rei de ba ten do essa ma té ria,
ain da mais de po is des tes da dos no vos, que uti li za rei
no mo men to da apre sen ta ção da emen da cons ti tu ci -
o nal que re ti ra aque la ex cres cên cia da Cons ti tu i ção  a 
dis po si ção de que não po de mos me xer nos re cur sos
des ti na dos ao ser vi ço da dí vi da. Apre sen ta rei es ses
no vos in di ca do res eco nô mi cos, que de mons tram a in -
ca pa ci da de, a ir res pon sa bi li da de e os com pro me ti -
men tos da Equi pe Eco nô mi ca do Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so  que des co nhe ço qua is são  com
os pa í ses de sen vol vi dos do He mis fé rio Nor te.

Encer ro mi nha ma ni fes ta ção, re a fir man do que 
o Con gres so Na ci o nal tem po de res para in ter fe rir
na nos sa eco no mia e para fa zê-la pros pe rar, pro -
mo ven do o nos so de sen vol vi men to e me lho ran do a
vida do povo. Por tan to, a re vol ta da po pu la ção não
pode ser di ri gi da ex clu si va men te ao Po der Exe cu ti -
vo, mas tam bém ao Con gres so Na ci o nal, prin ci pal -
men te aos Par ti dos go ver nis tas, aos Par ti dos que
não fa zem no Con gres so Na ci o nal o que o povo bra -
si le i ro ou a Na ção bra si le i ra pre ci sam, mas o que o
Po der Exe cu ti vo de ter mi na seja fe i to. E gran de par -
ce la da res pon sa bi li da de  eu di ria até a ma i or res -
pon sa bi li da de  pe las di fi cul da des que o Bra sil en -
fren ta cabe ao Con gres so Na ci o nal, e não ape nas
ao Po der Exe cu ti vo.

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

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR ADEMIR
ANDRADE EM SEU PRONUNCIAMENTO,
INSERIDO NOS TERMOS DO ART. 210
DO REGIMENTO INTERNO:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº , DE 2001

(Do Se na dor Ade mir Andra de)

Con fe re ao Con gres so Na ci o nal o po der de
apre ci ar os acor dos e os con tra tos in ter na ci o na is
fir ma dos por en tes pú bli cos, quan do a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil fi gu rar como par te, ava lis ta ou
ga ran ti do ra, acres cen tan do pa ra gra fo úni co ao ar ti -
go 49, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 E acres ci do o se guin te pa rá gra fo úni co ao ar ti go 49
da Cons ti tu i ção Fe de ral:

“Art.49. ................................................................

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

Pa rá gra fo úni co. Na com pe tên cia pre vis ta no in -
ci so I, in clui-se a apre ci a ção de to dos os acor dos, en -
ten di men tos, con tra tos ou atos in ter na ci o na is, fir ma dos 
por en tes da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta
com or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is, quan do a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil fi gu rar na qua li da de de
par te, ava lis ta, fi a do ra ou ga ran ti do ra.

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção visa a con -
fe rir ao Con gres so Na ci o nal po de res para dis cu tir e vo tar to dos
os acor dos e atos in ter na ci o na is, fir ma dos com or ga nis mos fi nan -
ce i ros in ter na ci o na is, quan do a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil fi -
gu rar como par te, ava lis ta ou ga ran ti do ra do ins tru men to.

Ape sar de o in ci so I, do art. 49, da Cons ti tu i ção da Re pú -
bli ca dis por que com pe te, ex clu si va men te, ao Con gres so Na ci o -
nal, ”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“, al guns ins tru men tos in ter na ci o na is de
alta re le vân cia para a Na ção não são sub me ti dos ao cri vo do Par -
la men to, como, por exem plo, os acor dos ce le bra dos com o Fun do 
Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

E por que os acor dos com o FMI não são sub me ti dos à
apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal se ge ram, em tese, com -
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal? Em ar ti go pu bli ca -
do na Re vis ta de Di re i to Cons ti tu ci o nal e Ciên cia Po lí ti ca, o 
ilus tre ju ris ta, Antô nio Ca cha puz de Me de i ros1, re la ci o na os
prin ci pa is ar gu men tos uti li za dos pe los de fen so res da tese de
que acor dos fir ma dos com o Fun do ne ces si tam apro va ção pré -
via do Con gres so Na ci o nal, e por aque les que sus ten tam o
con trá rio.

Os que en ten dem dis pen sá vel a apre ci a ção dos acor dos
com o FMI, pe las Ca sas Le gis la ti vas, va lem-se dos se guin tes ar -
gu men tos:

1) Os ”acor dos“ com o FMI não po dem ser con -
si de ra dos tra ta dos ou acor dos in ter na ci o na is, re pre sen -
tan do, ape nas, a exe cu ção de com pro mis sos an te ri or -
men te as su mi dos;

2) Não são ce le bra dos pelo Pre si den te da Re pú -
bli ca ou por ple ni po ten ciá rio ha bi li ta do, sen do, nor mal -
men te, as si na dos pelo Pre si den te do Ban co Cen tral ou
pe los mi nis tros da área eco nô mi ca,  ga ran ti dos pelo
Te sou ro Na ci o nal;

3) Não pos su em na tu re za de tra ta dos ou acor -
dos in ter na ci o na is, sig ni fi can do, so men te, ma ni fes ta -
ção uni la te ral do País to ma dor dos re cur sos.

1 Me de i ros, Anto nio Ca cha puz de,. In, Re vis ta de Di re i to Cons -
ti tu ci o nal e Ciên cia Po lí ti ca, nº 2. pp.l69/l84.



Em for te opo si ção ao ali ja men to do Par la men to, ain da
base no ar ti go do ci ta do in ter na ci o na lis ta, há os que jul gam im pe -
ri o sa a apre ci a ção, pelo Con gres so Na ci o nal, dos en ten di men tos
aven ça dos com o FMI. Os bons e con vin cen tes ar gu men tos uti li -
za dos pe los de fen so res des sa tese são, em re su mo, os se guin -
tes:

1) To dos os atos in ter na ci o na is que ge rem ônus
para o País pre ci sam ser apro va dos pelo Con gres so
Na ci o nal;

2) Os ”acor dos“ com o FMI não são sim ples em -
prés ti mos, mas com pro mis sos as su mi dos para a con -
ces são de em prés ti mos, que im pli cam al te ra ções subs -
tan ci a is nas leis or ça men tá ri as, cuja com pe tên cia per -
ten ce ao Con gres so Na ci o nal;

3) Qu an do o Pre si den te do Ban co Cen tral ou os
Mi nis tros de Esta do as si nam atos in ter na ci o na is, agem
como le gí ti mos re pre sen tan tes do Pre si den te da Re pú -
bli ca. Logo, os acor dos ce le bra dos por aque les de vem
ser re fe ren da dos pelo Con gres so;

4) As Car tas de Inten ções e os en ten di men tos
com o FMI são acor dos in ter na ci o na is, en vol vem ma té -
ria po lí ti ca e es ta be le cem li mi tes à so be ra nia na ci o nal,
como a con ten ção de gas tos pú bli cos, re du ção do dé fi -
cit or ça men tá rio, po lí ti ca cam bi al etc.

Orça men to 2001-LDO-Orçamento 2002
Com o ob je ti vo de en cer rar a in ter mi ná vel dis cus são en tre

os de fen so res e opo si to res da apre ci a ção con gres su al dos acor -
dos com o FMI, jul ga mos opor tu na a in clu são de um novo e es -
cla re ce dor dis po si ti vo na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.

Nes se sen ti do, a re da ção pro pos ta con so li da e pa ci fi ca o
en ten di men to de que os acor dos ou con tra tos in ter na ci o na is, ce -
le bra dos com os or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is e que te -
nham sido ava li za dos ou ga ran ti dos pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do 
Bra sil, de vem obri ga to ri a men te ser sub me ti dos à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal.

A in fluên cia des ses acor dos – ou en ten di men tos, como
pre fe rem de no mi ná-los os téc ni cos do se tor eco nô mi co – na eco -
no mia de qual quer país é in ques ti o ná vel. Além dis so, é de no tó rio 
co nhe ci men to que o FMI sem pre con di ci o na a li be ra ção dos re -
cur sos por ele ad mi nis tra dos a uma sé rie de me di das e me tas
eco nô mi cas, que de vem ser di li gen te men te cum pri das pelo Esta -
do to ma dor.

As re gras e di re tri zes do FMI, em ge ral, sus ci tam gra ves e
pro fun das con se qüên ci as na eco no mia dos Esta dos to ma do res
dos re cur sos. O caso bra si le i ro, aliás, bem ilus tra essa hi pó te se,
na me di da que o País vem sen do ins ta do a ob ter re i te ra dos e ele -
va dos su pe rá vi tes pri má ri os no se tor pú bli co, com a di mi nu i ção
dos re cur sos des ti na dos aos in ves ti men tos, como con se qüên cia
do acor do fir ma do em 1998 com o Fun do.

No que se re fe re ao acor do ne go ci a do com o Fun do nes te
ano, vale res sal tar que seus ter mos der ro gam, na prá ti ca, dis po -
si ções da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, re cen te men te apro va -
das pelo Con gres so Na ci o nal.

Ten do em vis ta o grau de in ge rên cia dos en ten di men tos
fir ma dos com o Fun do na po lí ti ca eco nô mi ca e na vida dos ci da -
dãos, não é pos sí vel se con ti nu ar ne gan do ao Con gres so Na ci o -
nal o di re i to e o de ver de apre ciá-los pre vi a men te.

Não é sus ten tá vel, no atu al es tá gio de de sen vol vi men to da 
de mo cra cia bra si le i ra, que o Par la men to, no caso dos acor dos
com o FMI, per ma ne ça re le ga do à fun ção de sim ples es pec ta dor

sem qual quer po der de ci só rio. A pre sen te Pro pos ta de Emen da à 
Cons ti tu i ção visa a sa nar essa la cu na no or de na men to ju rí di co,
in clu in do, no rol das atri bu i ções ex clu si vas do Con gres so Na ci o -
nal, o po der de de li be rar so bre os acor dos, con tra tos e en ten di -
men tos, as si na dos com o Fun do ou qual quer ou tra ins ti tu i ção in -
ter na ci o nal de cré di to.

Em face de todo o ex pos to e do ma ni fes to in te res se pú bli -
co, so li ci ta mos o apo io de nos sos ilus tres Pa res no Se na do Fe de -
ral e na Câ ma ra dos De pu ta dos à pre sen te Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção, para o fim de vê-la apro va da no mais bre ve pra zo
pos sí vel.

Pro je to de Emen da à Cons ti tu i ção que “Con fe re ao Con -
gres so Na ci o nal o po der de apre ci ar os acor dos e os con tra tos in -
ter na ci o na is, fir ma dos por en tes pú bli cos, quan do a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil fi gu rar como ava lis ta ou ga ran ti do ra, acres -
cen tan do pa rá gra fo úni co ao ar ti go 49, da Cons ti tu i ção Fe de ral.”

Sala das Ses sões,  de agos to de 2001. – Ade mir Andra de 
– Edu ar do Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Re quião
– Álva ro Dias – Se bas tião Ro cha – Edu ar do Su plicy – Pe dro
Si mon – Ro meu Tuma – Pe dro Ubi ra ja ra – Íris Re sen de –
Anto nio Car los Jú ni or – Ro me ro Jucá – Ger son Ca ma ta – Ri -
car do San tos – Bel lo Par ga – Nilo Te i xe i ra Cam pos – He lo í sa
He le na – José Edu ar do Du tra – Osmar Dias – Fran ce li no Pe -
re i ra – João Alber to – Hugo Na po leão – Ber nar do Ca bral –
Tião Vi a na – Ja der Bar ba lho – Na bor Jú ni or – Ma ri na Sil va –
La u ro Cam pos – Val mir Ama ral – Ma gui to Vi le la – Luiz Otá vio 
– Ca sil do Mal da ner – Jef fer son Pe res – Mar lu ce Pin to – Ge -
ral do Cân di do – Ge ral do Mel lo – Lind berg Cury – Arlin do
Por to – Ante ro Paes de Bar ros – Sér gio Ma cha do – Ro ber to
Fre i re – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car los Va la da res.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de
re gis trar um com pro mis so fora do Con gres so Na ci o -
nal. Esti ve no Ho tel Na ci o nal, exer cen do a fun ção de
co or de na dor do pa i nel so bre a Sín dro me de Down,
pro mo vi do pela Asso ci a ção Bra si le i ra da Sín dro me
de Down. Embo ra es ti ves se de sem pe nhan do uma
ati vi da de que não de i xa de ser le gis la ti va, ao dis cu tir
a le gis la ção dos por ta do res de ne ces si da des es pe ci -
a is, gos ta ria de re gis trar mi nha au sên cia nes ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Re gis tro
a pre o cu pa ção res pon sá vel de V. Exª, mas não hou ve
vo ta ção no mi nal.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Mu i to obri -
ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
como Lí der.



O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, peço a pa la vra,
como Lí der do PMDB, para tra tar de as sun to de fun -
da men tal im por tân cia para o Bra sil, para o Nor des te e 
es pe ci al men te para o meu Esta do, Ala go as.

A cul tu ra do coco no Bra sil, Sr. Pre si den te, é res -
pon sá vel pelo em pre go de gran de quan ti da de de tra -
ba lha do res ru ra is em todo País, es pe ci al men te no
Nor des te bra si le i ro.

Em todo o Bra sil, apon tam as es ti ma ti vas do
Sin di ca to Na ci o nal de Pro du to res de Coco, apro xi ma -
da men te qua tro mi lhões de tra ba lha do res vi vem, di -
re ta ou in di re ta men te, des sa cul tu ra.

De acor do com o úl ti mo cen so agro pe cuá rio do
IBGE, fo ram re gis tra das 224 mil de cla ra ções de pro -
du to res de coco.

Essa in tro du ção, Sr. Pre si den te, su bli nhan do a
quan ti da de de pes so as que tra ba lham nes sa ati vi da -
de, tem ape nas um pro pó si to: aler tar para o que está
ocor ren do nes se mer ca do tão im por tan te para o País
e para o Nor des te bra si le i ro, que res pon de por 85%
da pro du ção na ci o nal. Sua im por tân cia eco nô mi ca e
so ci al são in dis cu tí ve is, daí a ini ci a ti va de ocu par
esse es pa ço para, em rá pi dos mi nu tos, tra tar do as -
sun to.

Há um ano e meio, pre ci sa men te em mar ço de
2000, des ta mes ma tri bu na, fiz um ape lo aos Mi nis té -
ri os da Agri cul tu ra e do De sen vol vi men to, à Re ce i ta
Fe de ral e ao Mi nis té rio Pú bli co para que acom pa nhas -
sem aten ta men te as de for ma ções que es tão sen do
de nun ci a das e com pro va das tam bém pe los pro du to -
res na ci o na is. Mais uma vez, te nho de la men tar a in di -
fe ren ça em re la ção a este e a ou tros as sun tos.

Há do cu men tos nas mãos de au to ri da des de -
nun ci an do e com pro van do uma sé rie de ir re gu la ri da -
des. A fim de que elas, Sr. Pre si den te, não se jam no -
va men te co lo ca das nas ga ve tas pre gui ço sas da bu ro -
cra cia, vou re pe ti-las: há de nún ci as com pro va das de
tri an gu la ção. Após o Go ver no bra si le i ro fi xar di re i tos
com pen sa tó ri os para o coco im por ta do da Indo né sia,
das Fi li pi nas, da Ma lá sia e Cos ta do Mar fim, os im por -
ta do res pas sa ram a tra zer o pro du to da Su í ça. Ima gi -
nem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se
de coco da Su í ça, aque le país tro pi cal, en so la ra do e
co nhe ci do mun di al men te pela qua li da de do cho co la -
te, dos re ló gi os e ago ra – pas mem – do coco que lá é
pro du zi do.

É duro con vi ver com essa tri an gu la ção – que,
Sr. Pre si den te, de acor do com a Orga ni za ção Mun di al 
do Co mér cio, é prá ti ca co mer ci al ilí ci ta. É pre ci so in -

ves ti gar e pu nir, até mes mo com a sus pen são do di re -
i to de im por tar, os res pon sá ve is por qual quer ten ta ti -
va de im por ta ção com pre ços avil ta dos, seja por meio 
do sub fa tu ra men to, do dum ping ou da pró pria tri an -
gu la ção.

Exis te ain da um se gun do pro ble ma que re ma -
nes ce na im por ta ção do coco, al ta men te sub si di a do
nos pa í ses afri ca nos e asiá ti cos. Con for me la u do téc -
ni co da Embra pa e do Cen tro de Pes qui sas Agro pe -
cuá ria dos Ta bu le i ros Cos te i ros, o pro du to im por ta do
apre sen ta ris cos de in fec tar as la vou ras na ci o na is
com pra gas exó ti cas e até en tão ine xis ten tes no Bra -
sil. Já fo ram re gis tra dos ca sos das pra gas de ama re -
le ci men to le tal e ou tros ca sos tam bém. Nes te caso
es pe cí fi co da pro te ção fi to sa ni tá ria, é ne ces sá ria
uma in ter ven ção do pró prio Mi nis tro, uma vez que há
duas ma ni fes ta ções con tra di tó ri as a res pe i to das pra -
gas. A pri me i ra con fir ma o ris co, e um se gun do pa re -
cer téc ni co de sa u to ri za o pri me i ro. É com base no se -
gun do la u do e li mi na res na Jus ti ça que os im por ta do -
res pros se guem na far ra da im por ta ção.

E os pro ble mas não se es go tam aí. A par tir de
ou tu bro do ano pas sa do, após ele va ção das ta xas de
im por ta ção, os pre ços FOB do coco im por ta do ca í -
ram es tra nha men te. Até ju lho de 2000, o pre ço mé dio
do qui lo era de US$1,42. De agos to de 2000 a ja ne i ro
des te ano, este va lor foi re du zi do para US$0,87. No
mês de fe ve re i ro um qui lo de coco ra la do che gou a
US$0,71.

Di an te des se qua dro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, é pre ci so pro ce der a uma re vi são fis cal
nos ca sos de im por ta ção ocor ri dos com pre ço sig ni fi -
ca ti va men te aba i xo dos pre ços his tó ri cos, acom pa -
nhar as im por ta ções fe i tas nos por tos de For ta le za,
Sal va dor, Vi tó ria, San tos, Rio de Ja ne i ro e Pa ra na guá 
e aper tar a ins pe ção adu a ne i ra, ten do em vis ta no vas
de nún ci as de con tra ban do do pro du to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res es pe ro
que o Go ver no Fe de ral, atra vés de seus ór gãos com -
pe ten tes, não fi que in di fe ren te aos gra ves pro ble mas
que es tão sen do ve ri fi ca dos na im por ta ção do coco. É 
pre ci so – e digo mais uma vez des ta tri bu na – pro vi -
dên ci as ur gen tes para de fi ni ti va men te re gu la ri zar o
mer ca do e, mais do que nun ca, pro te ger o pro du to
na ci o nal.

É exa ta men te por tudo isso que uso esse es pa -
ço da Li de ran ça do PMDB, para de fen der essa ca u sa, 
que, como dis se no iní cio, é mu i to sig ni fi ca ti va para o
Bra sil, para o Nor des te bra si le i ro, como tam bém para
o meu Esta do das Ala go as.

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



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, o tema que es -
ta mos abor dan do é de in te res se na ci o nal e de po si -
ção já fir ma da e as su mi da pelo Par ti do dos Tra ba lha -
do res. E é nes se sen ti do que faço esse re gis tro e
peço a aten ção dos ilus tres Pa res.

É do co nhe ci men to de V. Exªs que está tra mi tan -
do no Con gres so Na ci o nal um acor do in ter na ci o nal
en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos, em que fi ze mos
uma aná li se téc ni ca, po lí ti ca, vol ta da à ques tão da so -
be ra nia na ci o nal. Con si de ra mos que seja um dos
acor dos mais le si vos ao nos so País. Inclu si ve, sem
no tí cia na his tó ria mais re cen te do País, que tem an -
te ce den tes na ten ta ti va de ocu pa ção da Ama zô nia,
por meio do tra ta do da Hi léa Ama zô ni ca, no fi nal dos
anos 40 e que não pros pe rou.

Tra ta-se des se Acor do Inter na ci o nal Bra sil e
Esta dos Uni dos, en vol ven do a Base de Lan ça men to
de Fo gue tes de Alcân ta ra, no Esta do do Ma ra nhão,
que tra mi ta na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
de Re da ção, da Câ ma ra dos De pu ta dos. O acor do já
tem voto pela re je i ção pela re je i ção do Re la tor, o De -
pu ta do Wal dir Pi res, do PT da Ba hia, após uma aná li -
se de que não es ta ria to tal men te con tra os acor dos
in ter na ci o na is, em hi pó te se al gu ma. O nos so Par ti do
não age as sim. Mas, ten do em vis ta que es ta mos im -
pe di dos pela Cons ti tu i ção Fe de ral de al te rar, pro por
emen das, re al men te o con te ú do des se acor do faz
com que con si de re mos que ele seja al ta men te pre ju -
di ci al aos in te res ses na ci o na is e que le va ria qual quer
ci da dão de boa-fé a du vi dar que o tex to seja até de to -
tal do mí nio dos in te gran tes do Go ver no.

Mas in fe liz men te o Go ver no pa re ce es tar aí de -
ci di do a ban car esse ver da de i ro ”alu guel“ in con di ci o -
nal de par te do Bra sil e de sua so be ra nia, o que exi ge
do Con gres so Na ci o nal e da so ci e da de uma pos tu ra
fir me e de ci di da men te con trá ria a esse Acor do.

Vou, ra pi da men te, ler o que con têm al guns ar ti -
gos que de ve ri am ter uma aten ção es pe ci al dos nos -
sos ilus tres Pa res.

O pa rá gra fo E do art. III de ter mi na que a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

Não uti li za rá re cur sos ob ti dos de ati vi da des de
lan ça men to em pro gra mas de aqui si ção, de sen vol vi -
men to, pro du ção, tes te, li be ra ção, ou uso de fo gue tes
ou de sis te mas de ve í cu los aé re os não tri pu la dos,
quer na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, quer em ou -
tros pa í ses.

Por tan to, pro í be o Bra sil de apli car os re cur sos
ob ti dos nes se acor do no avan ço do pro je to es pa ci al
bra si le i ro. Ele ape nas pre vê que o re cur so iria para
um ca i xa úni co e que po de rão ser uti li za dos em por -
tos, ae ro por tos, li nhas fér re as, en fim, em sis te ma de
co mu ni ca ção.

Então, é uma ques tão que en ten de mos que irá,
de cer ta for ma, be ne fi ci ar a pró pria in fra-es tru tu ra da
base, a ser vi ço dos Esta dos Uni dos, que vão uti li -
zá-la.

O § 3º do art. 4º, por sua vez, de ter mi na que as
par tes to ma rão to das as me di das ne ces sá ri as para
as se gu rar que os par ti ci pan tes nor te-ame ri ca nos
man te nham o con tro le so bre os ve í cu los de lan ça -
men to, es pa ço na ves, equi pa men tos afins e da dos
téc ni cos, ..................................

E que tam bém ”o Bra sil man te rá dis po ní vel nos
cen tros de lan ça men to de Alcân ta ra áre as res tri tas
para o pro ces sa men to, mon ta gem, co ne xão e lan ça -
men to dos ve í cu los aos nor te-ame ri ca nos. Per mi ti rá,
ve jam, Srs. Se na do res, que so men te pes so as au to ri -
za das pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
con tro lem o aces so a es sas áre as. 

Ve jam, Srs. Se na do res, que fe ri rão fron tal men te 
nos sa so be ra nia as ins pe ções de agen tes téc ni cos
nor te-ame ri ca nos, sem avi so pré vio ao Go ver no bra -
si le i ro, nas áre as res tri tas e nas áre as re ser va das
para lan ça men tos de es pa ço na ves. 

O acor do pre vê uma in ge rên cia tão gran de e um 
con tro le tão ex plí ci to que até mes mo os cra chás de
aces so se rão emi ti dos pelo Go ver no nor te-ame ri ca -
no. Srs. Se na do res, os bra si le i ros que es tão nos as -
sis tin do ou nos ou vin do já de vem ter lido algo a res pe -
i to des sas me di das, pois já re ce be mos mu i ta cor res -
pon dên cia em re la ção a este as sun to de es tu di o sos,
téc ni cos e de pes so as le i gas ma ni fes tan do sua pre o -
cu pa ção. 

O que re al men te está acon te cen do? Na nos sa
aná li se de ta lha da so bre o as sun to, es ta mos per mi tin -
do, com esse acor do, a ins ta la ção de uma base nor -
te-ame ri ca na em Ter ri tó rio Na ci o nal. Per gun ta mos: é
isso que o povo bra si le i ro de se ja? O povo está sen do
con sul ta do e de vi da men te es cla re ci do? 

Nós es ta mos que ren do cha mar a aten ção para
o ob je ti vo cen tral des se acor do. Em sín te se, está pos -
ta uma in ter fe rên cia nor te-ame ri ca na num es pa ço,
num pro ces so e numa área al ta men te téc ni ca e im -
por tan tís si ma para o de sen vol vi men to do Bra sil e sua
in te gra ção in ter na ci o nal. Então, pen so que não pode
o Con gres so Na ci o nal, não pode ne nhum pa tri o ta
chan ce lar esse acor do que está pos to.



Há ou tros ar ti gos que de ta lha ría mos se nós ti -
vés se mos mais tem po. Só vou re gis trar al guns que
mos tram a gra vi dade e o ca rá ter le si vo des se acor do.
O art. 7º, em seu pa rá gra fo B, pre vê que ”os con ta i -
ners la cra dos pro ve ni en tes dos Esta dos Uni dos com
ma te ri al para lan ça men to não po de rão ser aber tos
para ins pe ção en quan to es ti ve rem no Bra sil“. Ou seja,
a Alfân de ga bra si le i ra será pro i bi da de re vis tar e ins pe -
ci o nar qual quer re mes sa de ma te ri al nor te-americano
que in gres se em Ter ri tó rio Na ci o nal des ti na do à nos sa
Base de Lan ça men to de Sa té li te de Alcân ta ra.

E isso é ex tre ma men te gra ve, pois, com essa
de fi ni ção, os Esta dos Uni dos po de rão in ter na li zar no
Ter ri tó rio bra si le i ro o que bem en ten de rem. Por tan to,
es ta mos fa zen do esse aler ta. 

Ou tro ar ti go ab sur do é o art. 5º, § 1º, que de ter -
mi na: ”Este acor do não per mi te, e o Go ver no dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca pro i bi rá, que ”par ti ci pan -
tes nor te-ame ri ca nos pres tem qual quer as sis tên cia
aos re pre sen tan tes bra si le i ros no con cer nen te ao
pro je to, de sen vol vi men to, pro du ção, ope ra ção, ma nu -
ten ção, mo di fi ca ção, apri mo ra men to, mo der ni za ção
ou re pa ro de ve í cu los de lan ça men tos, es pa ço na ves
e/ou equi pa men tos“.

Isso, além de re fle tir o grau de sub mis são im -
pos to pelo acor do, não de i xa dú vi da so bre o ca rá ter
de de pen dên cia que ele pre vê, ao im pe dir cla ra men te 
qual quer trans fe rên cia de tec no lo gia ou de co nhe ci -
men to, mais uma vez atin gin do a so be ra nia do País e
seu de sen vol vi men to tec no ló gi co.

Des ta co, por fim, um item con ti do no acor do no
art. 5º, § A, que de fi ni ti va men te sin te ti za o es pí ri to de
do mi na ção im pe ri a lis ta des se acor do. Diz o pa rá gra fo 
– aqui acres cen to: O Bra sil ”não per mi ti rá o lan ça -
men to, a par tir do Cen tro de Lan ça men to em Alcân ta -
ra, de car gas úte is ou ve í cu los de lan ça men to es pa ci -
al de pro pri e da de ou sob con tro le de pa í ses, os qua is, 
na oca sião do lan ça men to, es te jam su je i tos a san -
ções es ta be le ci das pelo Con se lho de Se gu ran ça da
Na ções Uni das ou cu jos go ver nos, a ju í zo de qual -
quer das par tes, te nham dado re pe ti da men te apo io a
atos de ter ro ris mo in ter na ci o nal“. 

Então, ve jam bem, ”a ju í zo de qual quer das par -
tes“: Bra sil e Esta dos Uni dos. Aqui te mos que res ga -
tar a his tó ria in ter na ci o nal. Os Esta dos Uni dos en qua -
dram em ter ro ris mo in ter na ci o nal pa í ses como Irã,
Ira que, Lí bia, Co réia do Nor te, mas ama nhã po dem
in clu ir ou tros pa í ses que fi ram a ló gi ca co mer ci al, mi li -
tar ou ou tro in te res se es tra té gi co dos Esta dos Uni dos. 
Mas o Bra sil não tem essa po lí ti ca. O Bra sil res pe i ta a
au to no mia dos pa í ses e não se in tro me te na vida e no 
de sen vol vi men to eco nô mi co e po lí ti co nem nos sis te -

mas de go ver no, se jam so ci a lis tas ou co mu nis tas, de
ou tros pa í ses. 

Va mos ago ra sub me ter-nos a in te res ses e a cri -
té ri os de ter ro ris mo dos Esta dos Uni dos, quan do mu i -
tas ve zes o ter ro ris mo é pa tro ci na do por eles para sub -
me ter os po vos, ex plo rar os po vos e man tê-los dis tan te 
da eco no mia e do de sen vol vi men to in ter na ci o nal?

Por tan to, Srs. Se na do res, é essa a ava li a ção
que te mos de fa zer. Não se tra ta de um acor do me ra -
men te co mer ci al, como pre ten dem ven dê-lo – as sim
diz o Go ver no. Pre ci sa mos ter a cons ciên cia de que
esse acor do tem ca rá ter al ta men te po lí ti co, es tra té gi -
co e in ter ven ci o nis ta, re for çan do a idéia, como afir -
ma mos an te ri or men te, de que se tra ta, na ver da de,
da ins ta la ção de uma base nor te-ame ri ca na em ter ri -
tó rio bra si le i ro.

O Re la tor, De pu ta do Wal dir Pi res, da Ba hia, sé -
rio e res pe i ta do mem bro do Par ti do dos Tra ba lha do -
res, ho mem com vi são na ci o na lis ta, no Re la tó rio que
apre sen tou à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, da Câ ma ra dos De pu ta dos, ma ni fes -
tou-se pela re je i ção. Gos ta ría mos de pro por al ter na ti -
vas. A Opo si ção não é con tra só por ser con tra. Esta -
mos im pe di dos. Go ver nos dos pa í ses, em acor dos in -
ter na ci o na is, de ci dem e o Con gres so Na ci o nal apro -
va ou re je i ta. E isso é um atra so, por que aqui o povo
está re pre sen ta do e aqui es tão os in te res ses dos
Esta dos, os qua is de ve ri am ser ou vi dos. Gos ta ría mos 
que, no mí ni mo, nos fos se con ce di do o di re i to a uma
pro pos ta de re ti ra da ou de adi a men to de pra zo para
os go ver nos no va men te dis cu ti rem e che ga rem a um
en ten di men to nos pon tos que o Con gres so Na ci o nal
con si de re pre ju di ci a is.

Não es ta mos aqui para di zer que esta ques tão
seja me nor ou que es te ja mos ne go ci an do qual quer
pro du to. Esta mos tra ba lhan do com tec no lo gia, com
de sen vol vi men to. Por isso, cha ma mos a aten ção do
Con gres so Na ci o nal, dos nos sos ilus tres Par la men ta -
res, De pu ta dos e Se na do res, e con cla ma mos as For -
ças Arma das bra si le i ras a exi gir, sim, uma pro fun da
re fle xão, que es te ja aci ma dos in te res ses mo men tâ -
ne os des se ou da que le go ver no. Quem es ti ver no po -
der no mo men to que tal as sun to vier à tona pode ter
cer te za de que esta Se na do ra do Par ti do dos Tra ba -
lha do res es ta rá aten ta para dis cu ti-lo. Qu e re mos aler -
tar o Mi nis té rio da De fe sa Na ci o nal. Res pe i ta mos o
Mi nis tro da De fe sa Na ci o nal, que se gue a po lí ti ca na -
ci o nal do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. O Mi -
nis tro, so bre tu do, é uma pes soa sen sí vel e, cer ta -
men te, tem amor ao Bra sil e à so be ra nia na ci o nal. 

Na dé ca da de qua ren ta, como lem bra mos no
iní cio des te pro nun ci a men to, o Con gres so Na ci o nal



tra vou uma luta vi to ri o sa con tra a cri a ção de um en -
cla ve se me lhan te, cha ma do Hi léia Ama zô nia, que
pre ten dia, da mes ma for ma, cri ar uma zona li be ra da
den tro do Ter ri tó rio Na ci o nal. Na que le epi só dio, as
For ças Arma das bra si le i ras ti ve ram um pa pel de ci si -
vo ao po si ci o nar-se in con di ci o nal men te con tra a ado -
ção do acor do que fe ria a so be ra nia do País de for ma
gra ve, tan to quan to se pre ten de nes te mo men to.
Esta mos fa zen do uma re fle xão, um ape lo na ci o nal,
para que a so ci e da de se in te gre a essa aná li se.

Qu e ro de i xar re gis tra da uma vi si ta re cen te que
tive a opor tu ni da de de fa zer, jun ta men te com ou tros
Con gres sis tas, a con vi te do Mi nis té rio da De fe sa, de
sua equi pe de tra ba lho. Vi si ta mos o Pro je to Ca lha
Nor te, na Re gião Ama zô ni ca. Pre sen ci a mos o em pe -
nho das For ças Arma das bra si le i ras para pro te ger
nos sas fron te i ras e ga ran tir a so be ra nia do País em
lu ga res lon gín quos e inós pi tos. Na que la re gião, pude
ver de per to o com pro mis so as su mi do des de os al tos
co man dos até o mais sim ples sol da do que, com gar -
ra, com bra vu ra, com de ter mi na ção, es tão lá aten tos
e de fen den do as nos sas fron te i ras.

Faço esta sa u da ção lem bran do que o dia 25 de
agos to é o dia de di ca do a ho me na ge ar o Exér ci to bra -
si le i ro; e que ro sa u dar, des ta tri bu na, to dos os seus
in te gran tes, por que en ten de mos que as For ças
Arma das do País são o pa tri mô nio da Na ção; as For -
ças Arma das do País são o pa tri mô nio da de mo cra -
cia; as For ças Arma das do País são o pa tri mô nio da
gran de za da Pá tria; as For ças Arma das são o pa tri -
mô nio da mo der ni da de cí vi ca e pa trió ti ca, tão ne ces -
sá ria para man ter a so be ra nia e a al ti vez de nos so
País.

Por isso que re mos di zer que esse é o exem plo
do que tem sido e do que que re mos que se jam as For -
ças Arma das; que elas não se jam co lo ca das nas ruas 
subs ti tu in do a nos sa po lí cia – esta, nós a que re mos
me lho ra da, va lo ri za da, mas não subs ti tu í da pelo nos -
so Exér ci to, que te ria de abrir mão das suas atri bu i -
ções ou acu mu la ria atri bu i ções que não são as de de -
fe sa da so be ra nia e da se gu ran ça na ci o nal. Esse
exem plo do que está sen do fe i to de po si ti vo nes se
pro je to – e po de ría mos tra tar de ou tros – me faz crer
que po de mos con tar com o dis cer ni men to, com a vi -
são es tra té gi ca, com o es pí ri to de so be ra nia que as
Fo ças Arma das pos su em na aná li se des se acor do
que tra mi ta no Con gres so Na ci o nal.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, en cer ran do o
meu pro nun ci a men to, con cla mo mais uma vez toda a
so ci e da de bra si le i ra, in clu in do as For ças Arma das
bra si le i ras, o nos so Mi nis tro da De fe sa Na ci o nal, para 
apro fun dar mos o de ba te em tor no des se acor do que,

além dos li mi tes da Base de Alcân ta ra, abre pre ce -
den tes e por tas para ou tros ti pos de ini ci a ti vas. Os
ter mos des se acor do, cla ros, ob je ti vos e ex plí ci tos
afas tam qual quer pe cha de pa ra nói des – como às ve -
zes nós da Opo si ção so mos ta cha dos – e não de i xam 
a me nor mar gem para que se ja mos in gê nu os ou –
como se di ria em ou tros tem pos – ino cen tes úte is. Pa -
re ce que essa re fle xão é ne ces sá ria.

O Bra sil, a Ama zô nia es pe ci al men te, abri ga ri -
que zas imen su rá ve is, além do seu povo: a abun dân -
cia da água po tá vel, por exem plo, que sa be mos que
é, sim, alvo da co bi ça in ter na ci o nal, que nun ca me diu
es for ços para ga ran tir os seus in te res ses es tra té gi -
cos. Por tan to, esse acor do en tre o Bra sil e os Esta dos 
Uni dos, en vol ven do a Base de Alcân ta ra, deve ser a
ver da de i ra pre o cu pa ção no cam po da se gu ran ça na -
ci o nal, seja para nós Par la men ta res, seja para as For -
ças Arma das e, aci ma de tudo, para o con jun to da so -
ci e da de bra si le i ra.

Faço um ape lo, Sr. Pre si den te, para que o Lí der
do Go ver no nes ta Casa ma ni fes te-se de al gu ma for -
ma, con tra ri an do ou dis cor dan do – e é um di re i to e o
res pe i ta mos – dos nos sos po si ci o na men tos, mas que 
abra pelo me nos a opor tu ni da de de uma gran de dis -
cus são den tro do Con gres so Na ci o nal, com a pos si bi -
li da de até de os dois pa í ses in te res sa dos e pro po nen -
tes des se acor do re ve rem al gu mas ques tões que es -
tão pos tas ali. Admi ti mos acor dos in ter na ci o na is, que -
re mos a in te gra ção e o de sen vol vi men to do País no
cam po mun di al, em to dos os se to res, mas com res pe -
i to à nos sa so be ra nia, à nos sa gen te, à nos sa qua li -
da de téc ni ca, e, prin ci pal men te, ao que o povo bra si -
le i ro de se ja ver, que é a ga ran tia de que o Bra sil con ti -
nue nas mãos dos bra si le i ros. 

Era o re gis tro que eu que ria fa zer, Sr. Pre si den -
te, pe din do que as no tas ta qui grá fi cas re gis trem o
meu pro nun ci a men to na ín te gra, ten do em vis ta que
não li aqui tudo aqui lo que gos ta ria, de vi do ao adi an -
ta do da hora.

Mu i to obri ga da.

SEGUE NA ÍNTEGRA O DISCURSO
DA SRA. SENADORA EMILIA FERNANDES:

Emi lia re pu dia acor do com EUA
re la ti vo à base de Alcân ta ra 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Está tra mi tan do no Con gres so Na ci o nal, um dos
acor dos in ter na ci o na is mais le si vos ao Bra sil sem no -
tí cia na his tó ria mais re cen te do país, que tem an te ce -
den tes na ten ta ti va de ocu pa ção da Ama zô nia, por
meio do Tra ta do da Hi léia Ama zô ni ca, no fi nal dos



anos qua ren ta. Tra ta-se do Acor do en tre o Bra sil e os
Esta dos Uni dos en vol ven do a Base de Lan ça men to
de Fo gue tes de Alcân ta ra, no Ma ra nhão, que tra mi ta
na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra
dos De pu ta dos. O acor do, em tese, in te res sa ao Bra -
sil por apor tar re cur sos fi nan ce i ros pela con ces são
da Base, e aos Esta dos Uni dos por tra zer uma ele va -
da eco no mia de com bus tí vel nos lan ça men tos, de vi -
do à pro xi mi da de de Alcân ta ra da li nha do Equa dor.

O acor do já tem voto pela re je i ção in te gral, na
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, 
apre sen ta do pelo Re la tor, De pu ta do Wal dir Pi res, do
PT da Ba hia – uma vez que este tipo de ma té ria (acor -
dos in ter na ci o na is) não per mi tem emen das ou qual -
quer ou tro tipo de al te ra ção. Os ter mos do acor do são
tão ex pli ci ta men te pre ju di ci a is aos in te res ses na ci o -
na is, que le va ria qual quer ci da dão de boa-fé a du vi dar 
de que o tex to seja do to tal do mí nio dos in te gran tes
do Go ver no. Mas, in fe liz men te, o Go ver no Fe de ral pa -
re ce es tar de ci di do a ban car esse ver da de i ro ”alu -
guel“ in con di ci o nal de par te do Bra sil e de sua so be -
ra nia, o que exi ge do Con gres so Na ci o nal e da so ci e -
da de uma pos tu ra fir me e de ci di da men te con trá ria ao
acor do.

Va mos, en tão, ao que di zem al guns ar ti gos, que
por si só evi den ci am o cri me de lesa-pá tria que se
pre ten de co me ter con tra os in te res ses do Bra sil. 

O pa rá gra fo E do Arti go III de ter mi na que a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil 

”Não uti li za rá re cur sos ob ti dos de Ati vi -
da des de Lan ça men to em pro gra mas de
aqui si ção, de sen vol vi men to, pro du ção, tes -
te, li be ra ção, ou uso de fo gue tes ou de sis -
te mas de ve í cu los aé re os não tri pu la dos
(quer na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
quer em ou tros pa í ses“.

Mas a co i sa é ain da mais gra ve do que su ge re o
tex to do ar ti go. Além de im pe dir o uso dos re cur sos, o
tex to pre vê que os re cur sos só po de rão ser uti li za dos
em por tos, ae ro por tos, li nhas fér re as, sis te mas de co -
mu ni ca ção etc. Ou seja, em ini ci a ti vas que, de po is,
be ne fi ci a rão exa ta men te a in fra-es tru tu ra da pró pria
Base – a ser vi ço dos Esta dos Uni dos.

O pa rá gra fo 3 do Arti go IV, por sua vez, de ter mi -
na da que:

– Em qual quer Ati vi da de de Lan ça men to, as
par tes to ma rão to das as me di das ne ces sá ri as para
as se gu rar que os par ti ci pan tes nor te-ame ri ca nos
man te nham o con tro le so bre os Ve í cu los de Lan ça -
men to, Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins e Da dos
Téc ni cos, a me nos que de ou tra for ma au to ri za do

pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Para
tal fi na li da de, o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil man te rá dis po ní vel no Cen tro de Lan ça men to
de Alcân ta ra áre as res tri tas para o pro ces sa men to,
mon ta gem, co ne xão e lan ça men to dos Ve í cu los de
Lan ça men to e Espa ço na ves por li cen ci a dos nor -
te-ame ri ca nos e per mi ti rá que pes so as au to ri za das
pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca con tro -
lem o aces so a es sas áre as ...“.

Ain da nes te mes mo ter re no, te mos o pa rá gra fo
2 do Arti go VI, es ta be le cen do que:

As par tes as se gu ra rão que so men te pes so as
au to ri za das pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca con tro la rão, vin te qua tro ho ras por dia, o
aces so a Ve í cu los de Lan ça men to, Espa ço na ves,
Equi pa men tos Afins e Da dos Téc ni cos e as áre as res -
tri tas re fe ri das no Arti go IV, pa rá gra fo 3, bem como o
trans por te de equi pa men to, com po nen tes, cons tru -
ção, ins ta la ção, co ne xão, des co ne xão, tes te e ve ri fi -
ca ção, pre pa ra ção para lan ça men to, lan ça men to de
Ve í cu los de Lan ça men to e Espa ço na ves, e o re tor no
dos Equi pa men tos Afins e dos Da dos Téc ni cos aos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca ...“

Estas duas me di das con ti das no acor do fe rem
fron tal men te qual quer sen ti do de so be ra nia, ao per -
mi tir ins pe ções sem avi so pré vio ao go ver no bra si le i -
ro, tan to nas áre as res tri tas, quan to nas áre as re ser -
va das para lan ça men tos de es pa ço na ves. A in ge rên -
cia, por um lado, e o con tro le por ou tro, é tão ex plí ci to
que o acor do pre vê que até mes mo os cra chás de
aces so se rão emi ti dos pelo go ver no nor te-ame ri ca no. 
Com es sas me di das, Se na do res e Se na do ras, bra si -
le i ros que nos as sis tem, de Sul a Nor te do Bra sil, es -
ta mos per mi ti do a ins ta la ção de uma base nor -
te-ame ri ca na em Ter ri tó rio Na ci o nal!

É dis so que se tra ta, na ver da de, a sín te se, e o
ob je ti vo cen tral des se acor do, que ne nhum pa tri o ta
pode apo i ar e, mais do que isso, em nos so caso, dar a 
chan ce la do Con gres so Na ci o nal bra si le i ro. Mas, ou -
tros ar ti gos de mons tram ain da com mais gra vi da de o
ca rá ter le si vo des te acor do, como o de nú me ro VII,
em seu pa rá gra fo B, que pre vê que ”os con ta i ners  la -
cra dos pro ve ni en tes dos EUA com ma te ri al para lan -
ça men to não po de rão ser aber tos para ins pe ção en -
quan to es ti ve rem no Bra sil“. Ou seja, a Alfân de ga bra -
si le i ra será pro i bi da de re vis tar e ins pe ci o nar qual quer 
re mes sa de ma te ri al nor te-ame ri ca no que in gres se
em ter ri tó rio na ci o nal. Isso é ex tre ma men te gra ve,
pois com essa de fi ni ção, os es ta dos uni dos po de rão
in ter na li zar no ter ri tó rio bra si le i ro o que bem en ten de -
rem (ape sar de te rem de apre sen tar uma lis ta dos
itens con ti dos nos con ta i ners). 



Ou tro Arti go ab sur do é o de nú me ro V, no va -
men te, em seu pa rá gra fo I, que de ter mi na que ”este
acor do não per mi te, e o Go ver no dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca pro i bi rá, que par ti ci pan tes nor te-ame ri ca -
nos pres tem qual quer as sis tên cia aos re pre sen tan tes 
bra si le i ros no con cer nen te ao pro je to, de sen vol vi -
men to, pro du ção, ope ra ção, ma nu ten ção, mo di fi ca -
ção, apri mo ra men to, mo der ni za ção ou re pa ro de Ve í -
cu los de Lan ça men to, Espa ço na ves e/ou Equi pa -
men tos ...“.

Isso, além de no va men te re fle tir o grau de sub -
mis são im pos to pelo acor do, não de i xa dú vi da so bre
o ca rá ter de de pen dên cia que ele pre vê, ao im pe dir,
cla ra men te, qual quer trans fe rên cia de tec no lo gia ou
de co nhe ci men to.

Por fim, des ta co mais um item do acor do, con ti -
do Arti go V, pa rá gra fo A, que de fi ni ti va men te sin te ti za
o es pí ri to de do mi na ção im pe ri a lis ta des se acor do.

Diz o pa rá gra fo:

”(O Bra sil) não per mi ti rá o lan ça men to, 
a par tir do Cen tro de Lan ça men to de Alcân -
ta ra, de Car gas Úte is ou Ve í cu los de Lan ça -
men to Espa ci al de pro pri e da de ou sob con -
tro le de pa í ses os qua is, na oca sião do lan -
ça men to, es te jam su je i tos a san ções es ta -
be le ci das pelo Con se lho de Se gu ran ça das
Na ções Uni das ou cu jos go ver nos, a ju í zo
de qual quer das par tes, te nham dado, re pe -
ti da men te, apo io a atos de ter ro ris mo in ter -
na ci o nal“.

Hoje, den tro da de fi ni ção nor te-ame ri ca na de
ter ro ris mo in ter na ci o nal – é bom que se diga – en qua -
dram-se pa í ses como Irã, Ira que, Lí bia mas, ama nhã,
po dem es tar in clu í dos qua is quer ou tros pa í ses que fi -
ram a ló gi ca co mer ci al, mi li tar ou ou tro in te res se es -
tra té gi ca da que le país.

Com o ex pos to, e tudo o mais, não ape nas o
Bra sil per de to tal men te a au to no mia de uti li zar a sua
base como me lhor en ten der, mas tam bém, e o mais
gra ve, sem con tro le na ci o nal, os Esta dos Uni dos po -
de rão lan çar, des de o nos so ter ri tó rio, por exem plo,
sa té li tes es piões con tra na ções com as qua is man te -
nha mos boas re la ções, pro vo can do sé ri os cons tran -
gi men tos di plo má ti cos.

Aqui, por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, o acor do
de i xa de ser ”me ra men te“ co mer ci al, como pre ten -
dem ven dê-lo, para as su mir to tal men te seu ca rá ter
po lí ti co, es tra té gi co e in ter ven ci o nis ta, re for çan do a
idéia, como afir ma mos an te ri or men te, de que se tra -
ta, na ver da de, re pe ti mos, da ins ta la ção de uma base
nor te-ame ri ca na em ter ri tó rio bra si le i ro.

Assim como de fen deu em seu Re la tó rio, De pu -
ta do Wal dir Pi res, es cla re ce mos que tam bém não nos 
po si ci o na mos con tra ri a men te ao uso co mer ci al do
Cen tro de Lan ça men tos de Alcân ta ra, e mu i to me nos
a co o pe ra ção com ou tros pa í ses, no âm bi to dos usos
pa cí fi cos do es pa ço ex te ri or. Um acor do para ser ace -
i tá vel de ve ria, no mí ni mo, as se gu rar a am bas as par -
tes a pro te ção da tec no lo gia sen sí vel, o aces so às
áre as res tri tas e os even tu a is ve tos po lí ti cos de lan ça -
men tos. Tam bém, de ve ria não im por ne nhum tipo de
res tri ção à uti li za ção dos re cur sos pro ve ni en tes do
acor do, ga ran tir o di re i to de ins pe ção e con tro le al fan -
de gá rio ao Bra sil, bem como per mi tir a trans fe rên cia
de tec no lo gia para ou tros pa í ses.

Di an te dis so, lem bra mos, e cha ma mos a aten -
ção das For ças Arma das Bra si le i ras para o fato, que
exi ge uma pro fun da re fle xão, além dos in te res ses
mo men tâ ne os des te, ou de qual quer go ver no. Na dé -
ca da de qua ren ta, como lem bra mos no iní cio des te
pro nun ci a men to, o Con gres so Na ci o nal tra vou uma
luta vi to ri o sa con tra a cri a ção de um en cla ve se me -
lhan te – cha ma do Hi léia Ama zô ni ca – que pre ten dia,
da mes ma for ma, cri ar uma zona li be ra da den tro do
ter ri tó rio na ci o nal. Na que le epi só dio, as For ças Arma -
das Bra si le i ras, ti ve ram um pa pel de ci si vo, ao po si ci o -
nar-se in con di ci o nal men te con tra a ado ção do acor do 
que fe ria igual men te a so be ra nia do país, de for ma
tão gra ve quan to se pre ten de nes te mo men to.

Re cen te men te, in clu si ve, vi si ta mos o Pro je to
Ca lha Nor te, no qual pre sen ci a mos o em pe nho das
For ças Arma das Bra si le i ras em pro te ger as nos sas
fron te i ras, e ga ran tir a so be ra nia do país, em lu ga res
lon gín quos e inós pi tos. Na que la re gião, pude ver de
per to o com pro mis so,  des de os al tos co man dos, até
nos sos sol da dos – que nes te dia 25 de agos to tem seu 
dia –, com a de fe sa de nos sa Pá tria bra si le i ra. Este
exem plo me leva a acre di tar que po de mos con tar com
o dis cer ni men to, a vi são es tra té gi ca e o es pí ri to de so -
be ra nia das For ças Arma das Bra si le i ras na aná li se
des te acor do que tra mi ta no Con gres so Na ci o nal.

Por isso, en ten de mos que esta pre o cu pa ção,
sim, deve es tar pre sen te no dia-a-dia dos or ga nis mos 
res pon sá ve is por ze lar pela se gu ran ça, pela so be ra -
nia e pe los in te res ses na ci o na is. É um pro fun do equí -
vo co o que de ter mi na dos se to res, que aten den do in -
te res ses mo men tâ ne os de go ver no, vêm fa zen do, ao
pro mo ver, de for ma ile gal e in cons ti tu ci o nal, a es pi o -
na gem de or ga ni za ções, mo vi men tos ou pes so as.
Esse tipo de ação, in fe liz men te de tris te lem bran ça
en tre nós, mas su pe ra do his to ri ca men te, não pode
ser vir, nes te mo men to, a aten der in te res ses cla ra -
men te vin cu la dos a um pro ces so que apos ta na de -



pen dên cia na ci o nal, na ab di ca ção de nos sa so be ra -
nia e no des man te la men to do Esta do e da Na ção bra -
si le i ra.

Nes se sen ti do, con clu in do o meu pro nun ci a -
men to, con cla mo a toda a so ci e da de, in clu in do as
For ças Arma das Bra si le i ras, a apro fun dar o de ba te
em tor no des te acor do que, além dos li mi tes da Base
de Alcân ta ra, abre pre ce den tes e por tas para ou tros
ti pos de ini ci a ti vas.

Os ter mos des se acor do – cla ros, ob je ti vos, ex -
plí ci tos – afas tam qual quer pe cha de ”pa ra nóia“, e
não de i xam a me nor mar gem para que se ja mos in gê -
nu os, ou, como se di ria em ou tros tem pos, ino cen tes
úte is.

O Bra sil, a Ama zô nia es pe ci al men te, abri ga ri -
que zas in co men su rá ve is – como água, por exem plo – 
e são alvo evi den te da co bi ça in ter na ci o nal, que nun -
ca me diu es for ços para ga ran tir os seus in te res ses
es tra té gi cos.

Por tan to, este acor do en tre Bra sil e Esta dos
Uni dos en vol ven do a Base de Alcân ta ra deve ser,
nes te mo men to, a ver da de i ra pre o cu pa ção no cam po
da se gu ran ça na ci o nal, seja para nós, Par la men ta res, 
para as For ças Arma das Bra si le i ras, e, aci ma de tudo, 
para o con jun to da so ci e da de bra si le i ra.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, o Sr. Edi son Lo bão, Pre si den te Inte -
ri no, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – V. Exª
será aten di da na for ma re gi men tal. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go ver no, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí der,
por vin te mi nu tos, de acor do com as nor mas re gi men -
ta is.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
se rei bre ve. Em pri me i ro lu gar, acer ca do dis cur so da
Se na do ra Emi lia Fer nan des, que ro di zer que esse
acor do in ter na ci o nal pro pos to não se en con tra ain da
no Se na do Fe de ral, ele se en con tra em tra mi ta ção na
Câ ma ra dos De pu ta dos. Mas que ro ga ran tir, pela Li -
de ran ça do Go ver no no Se na do Fe de ral, que, efe ti va -
men te, se che gar aqui essa ma té ria, te re mos todo o
em pe nho em dis cu tir, le van do-se em con ta, é cla ro,
os gran des in te res ses na ci o na is, a au to no mia do País 
e to das as ques tões que, com se ri e da de e com pe tên -

cia, a Se na do ra Emi lia Fer nan des abor dou. Não ire -
mos ja ma is apro var qual quer acor do em de tri men to
dos in te res ses na ci o na is; é cla ro que, se che gar essa
ma té ria aqui, ire mos dis cu ti-la. A Li de ran ça do Go ver -
no faz ques tão de de ba ter item por item para que fi -
que bem es cla re ci do e efe ti va men te pos sa ser jul ga -
do por cada um dos Se na do res se a pro pos ta me re ce
apro va ção ou não.

Mas pedi a pa la vra, Sr. Pre si den te, para fa zer
dois re gis tros. O pri me i ro de les é a pos se hoje, pela
ma nhã, do novo Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús -
tria e Co mér cio Exte ri or, que é exa ta men te o Emba i -
xa dor Sér gio Ama ral. O Emba i xa dor Sér gio Ama ral, fi -
gu ra de ex pres são re co nhe ci da na ci o nal e in ter na ci o -
nal men te, es ta va ocu pan do atu al men te a Emba i xa da
do Bra sil no Re i no Uni do, re si dia em Lon dres re pre -
sen tan do nos so País. E, na que la Emba i xa da, fez um
mag ní fi co tra ba lho de pros pec ção, di vul ga ção e le -
van ta men to de ques tões im por tan tes para a po lí ti ca
bra si le i ra. Ago ra, o Emba i xa dor Sér gio Ama ral é con -
vo ca do pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que para as -
su mir o Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or num mo men to em que é im por tan -
te o es for ço no sen ti do de im ple men tar mos um cres ci -
men to eco nô mi co e am pli ar mos as ex por ta ções. 

Os dis cur sos do Mi nis tro Sér gio Ama ral e do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so cor ro bo ram
essa de ci são po lí ti ca do Go ver no no sen ti do de am -
pli ar as ex por ta ções, no sen ti do de bus car a de so ne -
ra ção das ex por ta ções, no sen ti do de bus car ca mi -
nhos para que pos sa mos agres si va men te ocu par um 
es pa ço in ter na ci o nal que é pos sí vel ser ocu pa do pelo 
Bra sil. 

Por tan to, que ro aqui sa u dar a es co lha do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que e a vin da do Emba i xa dor
Sér gio Ama ral, re gis tran do tam bém o pro fí cuo e im -
por tan te tra ba lho re a li za do pelo Mi nis tro Alci des Tá pi -
as ao tem po em que es te ve à fren te do Mi nis té rio.
Esse é o re gis tro do Go ver no no sen ti do de que ain da
mais será bus ca do o ca mi nho das ex por ta ções, da
ati vi da de eco nô mi ca, do cres ci men to e do de sen vol -
vi men to que to dos nós que re mos.

Sr. Pre si den te, o ou tro as sun to que me traz à tri -
bu na pela Li de ran ça do Go ver no é um do cu men to en -
ca mi nha do pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Ca ra ca raí. Te -
nho res pe i to pelo povo de lá e pela di men são do tra -
ba lho que está sen do re a li za do hoje na que le Mu ni cí -
pio pelo Pre fe i to Antô nio Reis, pelo Pre si den te da Câ -
ma ra Luiz Ro dri gues Pe re i ra, por to dos os Ve re a do -
res e por toda a co mu ni da de. 

Re gis tro, por tan to, o re ce bi men to da nova Lei
Orgâ ni ca do Mu ni cí pio, uma lei avan ça da, dis cu ti da



nas ba ses, na Câ ma ra de Ve re a do res e, sem dú vi da,
re pre sen ta os an se i os para o fun ci o na men to do Mu ni -
cí pio de Ca ra ca raí.

Pa ra be ni zo a Câ ma ra de Ve re a do res de Ca ra -
ca raí e peço a trans cri ção, na ín te gra, do do cu men to
que re ce bi e que ci tei an te ri or men te.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

Pro mul ga da em 20-6-82 com al te ra ções ado ta -
das pe las Emen das 1 à 4/2000.

TÍTULO I
Da Orga ni za ção Mu ni ci pal

CAPÍTULO I
Do Mu ni cí pio

Art. 1º Todo po der ema na do povo, que o exer ce por meio
de re pre sen tan tes ele i tos nos ter mos da Cons ti tu i ção da Re pú bli -
ca, da Cons ti tu i ção do Esta do e des ta Lei.

Art. 2º O ple bis ci to, o re fe ren do e a ini ci a ti va po pu lar são
for mas que as se gu ram a par ti ci pa ção do povo na de fi ni ção de
ques tões fun da men ta is de in te res se da co le ti vi da de so ci al lo cal.

Art. 3º A sede do Mu ni cí pio, fun da da em 27-5-55, tem o
nome de Ca ra ca raí.

Art. 4º A so be ra nia po pu lar será exer ci da, tam bém, atra vés 
de par ti ci pa ção da co le ti vi da de lo cal na for mu la ção e exe cu ção
das po lí ti cas de go ver no e do per ma nen te con tro le po pu lar da le -
ga li da de e da mo ra li da de dos atos dos po de res mu ni ci pa is, sen -
do as se gu ra da a par ti ci pa ção dos mu ní ci pes, por in ter mé dio de
re pre sen tan tes es co lhi dos, na com po si ção de todo e qual quer ór -
gão de de li be ra ção co le ti va que te nha atri bu i ções con sul ti vas, de -
li be ra ti vas ou de con tro le so ci al nas áre as de edu ca ção, cul tu ra,
sa ú de, de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co, meio am bi en te, se gu -
ran ça, as sis tên cia e pre vi dên cia so ci al e de fe sa do con su mi dor.

Art. 5º Cons ti tu em bens do Mu ni cí pio to das as co i sas mó -
ve is e imó ve is, di re i to e ações que a qual quer tí tu lo lhe per ten -
çam.

Art. 6º No exer cí cio de sua au to no mia, o mu ni cí pio edi ta rá
leis, ex pe di rá atos e ado ta rá me di das per ti nen tes a seus in te res -
ses, às ne ces si da des da ad mi nis tra ção e ao bem-estar do povo.

Art. 7º To dos são igua is pe ran te a lei, nos ter mos das
Cons ti tu i ções Fe de ral e Esta du al e des ta Lei.

Art. 8º O Mu ni cí pio de Ca ra ca raí, pes soa ju rí di ca de Di re i to 
Pú bli co in ter no; é uni da de ter ri to ri al in te gran te da or ga ni za ção
po lí ti co-administrativa da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, do ta da
de au to no mia po lí ti ca, ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra, e le gis la ti va, nos 
ter mos da Cons ti tu i ção Fe de ral, da Cons ti tu i ção Esta du al e des ta 
lei.

Pa rá gra fo úni co. O Mu ni cí pio exer ce no seu pe cu li ar in te -
res se as com pe tên ci as não re ser va das à União ou ao es ta do.

Art. 9º É man ti do o atu al ter ri tó rio do Mu ni cí pio, com di vi -
sas e li mi tes de fi ni dos em Lei, al te ra dos ape nas nos ca sos pre -
vis tos na Cons ti tu i ção do Esta do de Ro ra i ma.

Pa rá gra fo úni co. O ter ri tó rio do Mu ni cí pio po de rá ser di vi di -
do em Dis tri tos, cri a dos, or ga ni za dos, e su pri mi dos por Lei Esta -
du al, den tro do pe río do de ter mi na do por Lei Com ple men tar Fe de -
ral e de pen de rá de con sul ta pré via, me di an te ple bis ci to às po pu -
la ções dos Mu ni cí pi os en vol vi dos, após di vul ga ção dos es tu dos
da vi a bi li da de Mu ni ci pal, apre sen ta dos e di vul ga dos na for ma da
lei.

Art. 10. Na fi xa ção dos li mi tes mu ni ci pa is e suas di vi sas
dis tri ta is se rão ob ser va das as se guin tes nor mas:

I — evi tar-se-ão, tan to quan to pos sí vel for mas as si mé tri -
cas, es tran gu la men tos por aci den tes ge o grá fi cos e alon ga men tos 
exa ge ra dos; e

II — dar-se-á pre fe rên cia, para a de li mi ta ção às li nhas na -
tu ra is, fa cil men te iden ti fi cá ve is.

CAPÍTULO II
Da Com pe tên cia do Mu ni cí pio

Art.11. Com pe te ao Mu ni cí pio:
I — exe cu tar pro gra mas de ali men ta ção es co lar, pri o ri ta ri -

a men te no en si no fun da men tal;
II — exer cer o po der de po lí ti ca ur ba nís ti ca, es pe ci al men te 

quan do a:

a) con tro le dos lo te a men tos;

b) li cen ci a men to e fis ca li za ção de obras em ge ral, in clu si -
ve as obras pú bli cas e ins ta la ções de ou tros en tes fe de ra ti vos é,
quan to às úl ti mas, dos as pec tos re la ci o na dos com o in te res se de
se gu ran ça na ci o nal:

c) uti li za ção dos bens pú bli cos de uso co mum para a re a li -
za ção de obras de qual quer na tu re za;

III — dis ci pli nar os ser vi ços de car ga e des car ga, bem
como fi xar a to ne la gem má xi ma per mi ti da a ve í cu los que cir cu -
lem em vias pú bli cas, cuja con ser va ção seja da com pe tên cia do
Mu ni cí pio.

Pa rá gra fo úni co. O Esta do po de rá de le gar ao Mu ni cí pio,
me di an te con vê nio, os ser vi ços de sua com pe tên cia.

Art. 12. Com pe te pri va ti va men te ao Mu ni cí pio:

I – Le gis lar so bre as sun tos de in te res se lo cal;
II — su ple men tar a le gis la ção fe de ral e es ta du al no que

cou ber;

III — ins ti tu ir e ar re ca dar os tri bu tos de sua com pe tên cia,
bem como apli car suas ren das, sem pre ju í zo da obri ga to ri e da de
de pres tar con tas e pu bli car ba lan ce tes nos pra zos fi xa dos em
Lei;

IV – cri ar, or ga ni zar, ex tin guir e uni fi car dis tri tos, ob ser va -
dos os re qui si tos di ta dos por lei;

V — or ga ni zar e pres tar, di re ta men te ou sob re gi me de
con ces são, per mis são ou au to ri za ção, os ser vi ços pú bli cos de in -
te res se lo cal, as sim como fi xar-lhes as res pec ti vas ta ri fas ou pre -
ços pú bli cos.

VI — man ter com a co o pe ra ção téc ni ca e fi nan ce i ra da
União e do es ta do, pro gra mas de edu ca ção pré-escolar, e de en -
si no fun da men tal, apli can do anu al men te, no mí ni mo 25% (vin te e 
cin co por cen to) da re ce i ta re sul tan te de im pos tos, com pre en di da 
de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no,
des ti nan do 15% (quin ze por cen to) des se per cen tu al ao en si no
fun da men tal, na for ma pre vis ta nos art. 212 da Cons ti tu i ção Fe -



de ral e no art. 60 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as do mes mo di plo ma le gal: 

VII — pro mo ver ade qua do or de na men to ter ri to ri al, me di an -
te pla ne ja men to e con tro le do uso, do par ce la men to da ocu pa ção 
do solo ur ba no, de ven do, para tan to, es ta be le cer nor mas de edi fi -
ca ção, de lo te a men to, de ar ma men to e de zo ne a men to ur ba no,
bem como im por li mi ta ções ur ba nís ti cas con ve ni en tes à or de na -
ção de seu ter ri tó rio;

VIII – pro mo ver a pro te ção do pa tri mô nio his tó ri co-cultural
lo cal, ob ser va da a le gis la ção e ação fis ca li za do ra fe de ral e es ta -
du al;

IX – con ce der e re no var li cen ça para lo ca li za ção e fun ci o -
na men to de es ta be le ci men tos in dus tri a is,– co mer ci a is, pres ta do -
res de ser vi ços e ou tros de qual quer na tu re za, in clu si ve fi xan do
ho rá ri os para fun ci o na men to dos mes mos, ob ser van do a le gis la -
ção fe de ral.

X — ela bo rar o or ça men to anu al e plu ri a nu al de in ves ti -
men tos;

XI – es ta be le cer ser vi dões ad mi nis tra ti vas ne ces sá ri as à re a -
li za ção dos seus ser vi ços, in clu si ve a dos seus con ces si o ná ri os;

XII — pro mo ver a lim pe za das vias e lo gra dou ros pú bli cos, 
a re mo ção e a des ti na ção do lixo do mi ci li ar e ou tros re sí du os de
qual quer na tu re za;

XIII — re gu la men tar, li cen ci ar, per mi tir, au to ri zar, e fis ca li -
zar a co lo ca ção de car ta zes e anún ci os e a uti li za ção de qua is -
quer ou tros me i os de pu bli ci da de e pro pa gan da nos lo ca is su je i -
tos ao po der de po lí cia mu ni ci pal;

XIV — dis por so bre ser vi ços fu ne rá ri os e de ce mi té rio;
XV – or ga ni zar, dis ci pli nar, e man ter os ser vi ços de fis ca li -

za ção;
XVI — fis ca li zar nos lo ca is de ven das o peso, a me di da e

as con di ções sa ni tá ri as dos gê ne ros ali men tí ci os;

XVII — dis por so bre de pó si to, ven da, ex ter mí nio e des tru i -
ção de ani ma is e mer ca do ri as apre en di dos em ra zão de trans -
gres são da le gis la ção mu ni ci pal ou aten ta tó ri os à sa ú de pú bli ca;

XVIII — dis por so bre re gis tros, va ci na ção e cap tu ra de ani -
ma is com a fi na li da de de er ra di car mo lés ti as de que pos sam ser
por ta do res ou trans mis so res;

XIX — es ta be le cer e im por pe na li da des a in fra ções às
suas leis e re gu la men tos;

XX — as se gu rar a ex pe di ção de cer ti dões re que ri das às
re par ti ções ad mi nis tra ti vas mu ni ci pa is para de fe sa de di re i to de
es cla re ci men to de si tu a ções, es ta be le cen do os pra zos de aten di -
men to;

XXI — cas sar a li cen ça dos es ta be le ci men tos que se tor -
na rem pre ju di ci a is à sa ú de, à hi gi e ne, ao sos se go, à se gu ran ça e 
aos bons cos tu mes, fa zen do ces sar a ati vi da de e pro mo ver, se
ne ces sá rio, o fe cha men to dos mes mos;

XXII — ad qui rir bens, in clu si ve me di an te de sa pro pri a ção,
re gu lar a dis po si ção, o tra ça do e as de ma is con di ções de bens
pú bli cos de uso co mum, me di an te au to ri za ção le gis la ti va;

XXIII – cri ar a es tru tu ra or ga ni za ci o nal, o qua dro de pes so -
al e o re gi me ju rí di co dos ser vi do res do Mu ni cí pio, bem como dis -
por so bre a con tra ta ção e a ad mis são de pes so al, a qual quer tí tu -
lo, a con ces são de qual quer van ta gem ou au men to de re mu ne ra -
ção, des de que aten di do ao dis pos to nos arts. 19, III, § 1º da Lei
Com ple men tar Fe de ral nº 101/00, arts. 37, XI e 169, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral;

XXIV – *su pri mi do
XXV – *su pri mi do

XXVI — Fi xar a re mu ne ra ção e o sub sí dio dos ocu pan tes
de car gos, e fun ções e em pre gos pú bli cos, bem como dos mem -
bros do Po der Le gis la ti vo e de ma is de ten to res de car gos ele ti vos, 
res pe i ta dos os li mi tes pre vis tos no art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral.

Art. 13. Ao Mu ni cí pio de Ca ra ca raí com pe te, con cor ren te -
men te com a União e o Esta do, as se guin tes atri bu i ções:

I — ze lar pela guar da da Cons ti tu i ção das Leis e das ins ti -
tu i ções de mo crá ti cas e con ser var o pa tri mô nio pú bli co;

II — pro te ger os do cu men tos, as obras e ou tros bens de
va lor his tó ri co, ar tís ti co e cul tu ral, as pa i sa gens na tu ra is no tá ve is, 
os mo nu men tos e os sí ti os ar que o ló gi cos;

III – im pe dir a eva são, a des tru i ção e a des ca rac te ri za ção
de obras de arte e de ou tros bens de va lor his tó ri co, ar tís ti co ou
cul tu ral; e

IV – man ter pro gra mas per ma nen tes de er ra di ca ção do
anal fa be tis mo em seu ter ri tó rio.

CAPÍTULO III
Das Ve da ções

Art. 14. Ao Mu ni cí pio é ve da do:

I — es ta be le cer cul tos re li gi o sos, igre jas ou se i tas, sub ven -
ci o ná-los, em ba ra çar-lhes o fun ci o na men to ou man ter com eles
ou seus re pre sen tan tes re la ções de de pen dên cia ou ali an ça, res -
sal va da, na for ma da Lei, a co la bo ra ção de in te res se pú bli co;

II — re cu ar fé aos do cu men tos pú bli cos;
III — cri ar dis tin ções en tre mu ní ci pes ou pre fe rên ci as en tre 

si;

IV — sub ven ci o nar ou au xi li ar, de qual quer modo, com re -
cur sos per ten cen tes aos co fres pú bli cos, quer pe los jor na is, rá -
dio, te le vi são ou qual quer ou tro meio de co mu ni ca ção, pro pa gan -
da po lí ti co-partidária com fins es tra nhos à ad mi nis tra ção;

V — man ter pu bli ci da de de atos, pro gra mas, obras, ser vi -
ços, e cam pa nhas de ór gãos pú bli cos que não te nham ca rá ter
edu ca ti vo, in for ma ti vo, ou de ori en ta ção so ci al, as sim como a pu -
bli ci da de da qual cons tem no mes, sím bo los ou ima gens que ca -
rac te ri zem pro mo ção pes so al de au to ri da de ou ser vi dor pú bli co;

VI – exi gir ou au men tar tri bu to sem lei que o es ta be le ça;

VII — ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in tes que
se en con trem em si tu a ção eqüi va len te, pro i bi da qual quer dis tin -
ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si o nal ou fun ção por eles exer ci -
da, in de pen den te men te da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men -
tos, tí tu los ou di re i tos;

VIII – es ta be le cer di fe ren ça tri bu tá ria en tre bens  e ser vi -
ços de qual quer na tu re za, em ra zão de sua pro ce dên cia ou des ti -
no;

IX — ou tor gar isen ções e anis ti as fis ca is, ou per mi tir a re -
mis são de dí vi das sem in te res se pú bli co jus ti fi ca do, sal vo com
au to ri za ção le gis la ti va.

X — co brar tri bu tos:

a) em re la ção a fa tos ge ra do res ocor ri dos an tes do iní cio
da vi gên cia da lei que os hou ver ins ti tu í do ou au men ta do;

b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que haja sido pu bli -
ca da a lei que os cons ti tu iu ou au men tou;

XI — uti li zar tri bu tos com efe i to de con fis co;

XII — es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go de pes so as ou
bens, por meio de tri bu tos, res sal va das aque las ins ti tu í das em lei;

XIII – ins ti tu ir im pos tos so bre:



a) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços da União, do Esta do e de
ou tros Mu ni cí pi os;

b) tem plos de qual quer cul to;
c) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços de par ti dos po lí ti cos, in -

clu si ve suas fun da ções, das en ti da des sin di ca is de tra ba lha do res, 
das ins ti tu i ções da edu ca ção e de as sis tên cia so ci al sem fins lu -
cra ti vos, aten di dos os re qui si tos da le gis la ção fe de ral; 

d) li vros, jor na is, pe rió di cos e o pa pel des ti na do à sua im -
pres são.

XIV – O iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í dos na
Lei Orça men tá ria Anu al;

XV – A re a li za ção de des pe sas ou 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;

XVI – A re a li za ção de ope ra ções de cré di to 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 os 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 por ma i o ria ab so lu ta da Câ ma ra Mu ni ci pal;

XVII — A vin cu la ção de re ce i ta de im pos to a Órgão, fun do
ou des pe sas, res sal va das a re par ti ção do pro du to da ar re ca da -
ção de im pos tos a que se re fe rem arts. 158 e 159, a des ti na ção
de re cur sos para as ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para a
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como de ter mi na do,
res pec ti va men te, pe los arts. 198, § 2º e 212, e a pres ta ção de ga -
ran ti as às ope ra ções de cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta, pre -
vis tas no art. 165, § 8º, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

XVIII – 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 de re cur sos cor res -
pon den tes;

XIX – 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;

XX – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mi ta dos;
XXI – ins ti tu ir fun do de qual quer na tu re za, sem pré via au -

to ri za ção le gis la ti va;

XXII – 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 sua 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 -
tas;

XXIII – 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, da Cons ti tu i ção fe -
de ral para a re a li za ção de des pe sas dis tin tas do pa ga men to do
be ne fí cio do Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al de que tra ta o
art. 201 da mes ma Car ta.

Pa rá gra fo úni co. O Mu ni cí pio não man te rá con vê nio ou
acor do com en ti da des co mer ci a is, cul tu ra is, ou des por ti vas de
pa í ses que ado tem po lí ti ca de se gre ga ção ra ci al.

TÍTULO II
Do Go ver no Mu ni ci pal

CAPÍTULO I
Dos Órgãos Mu ni ci pa is

Art. 15. O Go ver no Mu ni ci pal é exer ci do pelo Pre fe i to e
pela Câ ma ra de Ve re a do res, os qua is cons ti tu em o Po der Exe cu -
ti vo e o Po der Le gis la ti vo, har mô ni cos e in de pen den tes en tre si.

Pa rá gra fo úni co. É ve da da a de le ga ção re cí pro ca de atri -
bu i ções, sal vo nos ca sos pre vis tos nas Cons ti tu i ções fe de ral,
Esta du al e nes ta Lei.

CAPÍTULO II
Do Le gis la ti vo

SEÇÃO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 16. A Câ ma ra Mu ni ci pal é com pos ta de Ve re a do res,
ele i tos por voto di re to e se cre to, em sis te ma pro por ci o nal, den tre
os ci da dãos, para man da to de 4(qua tro) anos, res pe i tas as se -
guin tes con di ções de ele gi bi li da de:

I – na ci o na li da de bra si le i ra;

II – ple no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
III – alis ta men to ele i to ral;

IV – fi li a ção par ti dá ria;

V – ida de mí ni ma de 18 (de zo i to anos);

VI – Ser al fa be ti za do.

Art. 17. O nú me ro de Ve re a do res, pro por ci o nal à po pu la -
ção do Mu ni cí pio, é fi xa do pela Câ ma ra Mu ni ci pal, ob ser van do os 
li mi tes pre vis tos nas Cons ti tu i ções Fe de ral, Esta du al e na le gis la -
ção per ti nen te.

Art. 18.  Ao Po der Le gis la ti vo é as se gu ra da au to no mia fi -
nan ce i ra, me di an te per cen tu al da re ce i ta or ça men tá ria do Mu ni cí -
pio, aten di dos os li mi tes cons ti tu ci o na is.

§ 1º –  O to tal de des pe sa do Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal,
in clu in do os sub sí di os dos ve re a do res e ex clu í dos os gas tos com
ina ti vos, não po de rá ul tra pas sar o per cen tu al de 8% (oito por cen -
to), re la ti vos ao so ma tó rio da re ce i ta tri bu tá ria e das trans fe rên ci -
as pre vis tas no § 5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efe ti va -
men te re a li za do no exer cí cio an te ri or.

§ 2º – a Câ ma ra Mu ni ci pal não gas ta rá mais de 70% (se -
ten ta por cen to) de sua re ce i ta com fo lha de pa ga men to, in clu in -
do o gas to com o sub sí dio de seus ve re a do res e en car gos.

§ 3º – O Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal não des pen de rá mais
de 6% (seis por cen to) da re ce i ta cor ren te lí qui da do Mu ni cí pio
com des pe sa de pes so al.

SEÇÃO II
Da Insta la ção e Fun ci o na men to da Câ ma ra

Art. 19. No dia 1º de ja ne i ro do pri me i ro ano de cada le gis -
la tu ra, em Ses são So le ne, in de pen den te men te do nú me ro de Ve -
re a do res, sob a pre si dên cia do Ve re a dor mais ido so en tre os pre -
sen tes, os Ve re a do res pres ta rão com pro mis so e to ma rão pos se.

Art. 20. O Pre si den te pres ta rá se guin te com pro mis so:

“pro me to man ter, de fen der, cum prir e fa zer cum -
prir as Cons ti tu i ções e as Leis da Re pú bli ca e do Esta -
do, e a Lei Orgâ ni ca do Mú ni cí pio, bem como de sem -
pe nhar, leal e hon ra da men te, o man da to que me foi
con fi a do pelo povo de Ca ra ca raí”.

Pa rá gra fo úni co. Ato con tí nuo, fe i ta a cha ma da pelo Pre si -
den te, cada ve re a dor, em pé, com a mão di re i ta es ten di da, ra ti fi -
ca rá a de cla ra ção aci ma di zen do: as sim o pro me to, per ma ne cen -
do os de ma is sen ta dos e em si lên cio.

Art. 21. O Ve re a dor que não to mar pos se na data pre vis ta
nes ta lei, de ve rá fa zê-lo no pra zo mí ni mo de 15 (quin ze) dias, sal -
vo-motivo jus to ace i to pela Câ ma ra.

Art. 22. No ato da pos se e ao tér mi no do man da to os Ve re -
a do res de ve rão apre sen tar de cla ra ções de bens, que fi ca rão ar -
qui va das na Câ ma ra e cons ta rão, em re su mo, das res pec ti vas
atas.



SEÇÃO III
Da Mesa da Câ ma ra

Art. 23. Ime di a ta men te de po is da pos se, os ve re a do res re -
u nir-se-ão sob a pre si dên cia do mais ido so den tre os pre sen tes
e, ha ven do ma i o ria dos mem bros da Câ ma ra, ele ge rão os com -
po nen tes da Mesa Di re to ra, em es cru tí nio se cre to.

Pa rá gra fo úni co. Não ha ven do nú me ro le gal, o ve re a dor
mais ido so den tre os pre sen tes per ma ne ce rá na Pre si dên cia, no -
me a rá um Se cre tá rio ad hoc  e con vo ca rá ses sões diá ri as até
que seja ele i ta a Mesa.

Art. 24. A ele i ção para re no va ção da Mesa re a li zar-se-á
sem pre no pri me i ro dia da ses são le gis la ti va, com a pos se dos
ele i tos em se gui da.

Art. 25. Em caso de em pa te será re a li za do um novo es cru -
tí nio e per sis tin do a igual da de en tre dois no mes, será con si de ra -
do ele i to o can di da to mais ido so.

Art.26. A Mesa da Câ ma ra Mu ni ci pal se com põe de um
Pre si den te, um Vi ce-presidente, um 1º Se cre tá rio e um 2º Se cre -
tá rio, os qua is se subs ti tu i rão nes sa or dem.

Pa rá gra fo úni co. Na cons ti tu i ção da Mesa Di re to ra é as se -
gu ra da, tan to quan to pos sí vel, a re pre sen ta ção dos Par ti dos ou
Blo cos Par la men ta res com as sen to na Casa.

Art. 27. O man da to da Mesa Di re to ra será de 2(dois) anos,
ve da da a re con du ção de qual quer de seus mem bros para o mes -
mo car go.

§ 1º – Qu al quer com po nen te da Mesa po de rá ser des ti tu í -
do, pelo voto de 2/3 (dois ter ços) dos mem bros da Câ ma ra, quan -
do fal to so, omis so, ou de fi ci en te no de sem pe nho de suas atri bu i -
ções re gi men ta is, ele gen do-se ou tro Ve re a dor para com ple men -
tar o man da to.

§ 2º – na au sên cia dos mem bros da Mesa, o ve re a dor
mais ido so as su mi rá a Pre si dên cia.

Art. 28. À Mesa, den tre ou tras atri bu i ções, com pe te:
I — Pro por pro je tos de lei que cri em ou ex tin gam car gos

ou ser vi ços da Câ ma ra e fi xem os res pec ti vos ven ci men tos;
II – ela bo rar e ex pe dir, me di an te ato, a dis cri mi na ção ana lí -

ti ca das do ta ções or ça men tá ri as da Câ ma ra, bem como al te rá-las 
quan do ne ces sá rio;

III — apre sen tar pro je tos de lei dis pon do so bre aber tu ra de 
cré di tos su ple men ta res ou es pe ci a is, atra vés de anu la ção par ci al
ou to tal de do ta ção da Câ ma ra;

IV — su ple men tar as do ta ções do or ça men to da Câ ma ra,
ob ser va do o li mi te da au to ri za ção cons tan te na Lei Orça men tá ria, 
des de que os re cur sos para a sua co ber tu ra se jam pro ve ni en tes
de anu la ção to tal ou par ci al de suas do ta ções or ça men tá ri as;

V — de vol ver à Te sou ra ria da Pre fe i tu ra o sal do de Ca i xa
exis ten te na Câ ma ra ao fi nal do exer cí cio;

VI — en vi ar ao Pre fe i to, até o dia 1º de mar ço, as con tas
do exer cí cio an te ri or;

VII — no me ar, pro mo ver co mis si o nar, con ce der gra ti fi ca -
ções e li cen ça, pôr em dis po ni bi li da de, exo ne rar, de mi tir, apo sen -
tar e pu nir fun ci o ná ri os e ser vi do res da Câ ma ra Mu ni ci pal, e con -
tra tar, na for ma da lei, por tem po de ter mi na do, para aten der a ne -
ces si da de tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú bli co.

VIII — ado tar to das as me di das ne ces sá ri as à re gu la ri da -
de dos tra ba lhos le gis la ti vos;

IX — pro mul gar a Lei Orgâ ni ca e suas Emen das;
X — re pre sen tar, jun to ao Po der Exe cu ti vo, so bre ne ces si -

da des de sua eco no mia in ter na;

XI — so li ci tar in for ma ções ao Pre fe i to e Se cre tá ri os Mu ni -
ci pa is ou equi va len tes so bre atos ou con tra tos e de ma is ati vi da -
des da ad mi nis tra ção; e

XII– so li ci tar in ter ven ção do Esta do no Mu ni cí pio.

Art. 29. A Mesa da Câ ma ra po de rá en ca mi nhar pe di dos
es cri tos de in for ma ções ao Pre fe i to, ao Vice — Pre fe i to, aos Se -
cre tá ri os, Di re to res ou equi va len tes, im por tan do cri me de res pon -
sa bi li da de a re cu sa ou o não  aten di men to no pra zo de 30 (trin ta)
dias, bem como a pres ta ção de in for ma ção fal sa.

Art. 30. Ao Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal, en tre ou tras
atri bu i ções, com pe te:

I — re pre sen tar o Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal ju di ci al e ex -
tra ju di ci al men te;

II — di ri gir, exe cu tar e dis ci pli nar os tra ba lhos le gis la ti vos e 
ad mi nis tra ti vos da Casa;

III — in ter pre tar e fa zer cum prir o Re gi men to Inter no;

IV — pro mul gar as Re so lu ções e os De cre tos Le gis la ti vos, 
bem como as leis san ci o na das ta ci ta men te ou cujo veto te nha
sido re je i ta do pelo Ple ná rio;

V — fa zer pu bli car os atos da Mesa, bem como as Re so lu -
ções, os De cre tos Le gis la ti vos e as leis por ele pro mul ga dos;

VI – de cla rar ex tin to o man da to do Pre fe i to, do Vi -
ce-Prefeito e de Ve re a do res nos ca sos pre vis tos em lei;

VII — re qui si tar o nu me rá rio des ti na do às des pe sas da
Câ ma ra;

VIII — apre sen tar ao Ple ná rio, até o dia 20 (vin te) de cada
mês, o ba lan ce te re la ti vo aos re cur sos re ce bi dos e às des pe sas
do mês an te ri or;

IX – so li ci tar in ter ven ção no Mu ni cí pio, nos ca sos ad mi ti -
dos pe las Cons ti tu i ções Fe de ral e Esta du al;

X — man ter a or dem no re cin to da Câ ma ra, po den do so li -
ci tar a for ça ne ces sá ria para esse fim;

XI – au to ri za ras des pe sas da Câ ma ra e;

XII — con vo car a Câ ma ra ex tra or di na ri a men te quan do
hou ver ma té ria de in te res se pú bli co e ur gen te e de li be rar, in clu si -
ve aten den do a so li ci ta ção do Pre fe i to.

Art. 31. Com pe te ao vi ce-presidente, além das atri bu i ções
con ti das no Re gi men to Inter no:

I — subs ti tu ir o Pre si den te da Câ ma ra em suas fal tas, au -
sên ci as, im pe di men tos ou li cen ças; 

II — pro mul gar e fa zer pu bli car, obri ga to ri a men te, as re so -
lu ções e os de cre tos le gis la ti vos sem pre que o Pre si den te, ain da
que em exer cí cio, de i xar de fa zê-lo no pra zo es ta be le ci do.

SEÇÃO IV
Das Co mis sões

Art. 32. A Câ ma ra terá Co mis sões Per ma nen tes e Tem po -
rá ri as, cons ti tu í das na for ma e com as atri bu i ções pre vis tas no
Re gi men to Inter no.

§ 1º – Às Co mis sões Per ma nen tes, em ra zão da ma té ria
de sua com pe tên cia, cabe:

I — dis cu tir e vo tar pro je tos de lei que dis pen se, na for ma
do Re gi men to Inter no, a com pe tên cia do Ple ná rio;

II — re a li zar au diên ci as pú bli cas com en ti da des de clas se,
as so ci a ções e au to ri da des;

III — con vo car os Se cre tá ri os Mu ni ci pa is, Co or de na do res
e fun ci o ná ri os para pres ta rem in for ma ções so bre as sun tos ine -
ren tes às suas atri bu i çõës;



IV — re ce ber pe ti ções, re cla ma ções, re pre sen ta ções ou
que i xas de qual quer pes soa, con tra atos ou omis sões das au to ri -
da des ou en ti da des pú bli cas li ga das à ad mi nis tra ção;

V — so li ci tar de po i men to de qual quer au to ri da de ou ci da -
dão so bre as sun tos per ti nen tes ao Mu ni cí pio e à sua ad mi nis tra -
ção; e

VI — exer cer, no âm bi to de sua com pe tên cia, a fis ca li za -
ção da Admi nis tra ção Di re ta e Indi re ta.

§ 2º – As Co mis sões Tem po rá ri as, cri a das por de li be ra ção 
do Ple ná rio, se rão des ti na das ao es tu do de as sun tos es pe cí fi cos
e à re pre sen ta ção da Câ ma ra em con gres sos,  so le ni da des ou
ou tros atos pú bli cos.

§ 3º – Na for ma ção das Co mis sões, as se gu rar-se-à, tan to
pos sí vel, a re pre sen ta ção pro por ci o nal dos Par ti dos ou Blo cos
Par la men ta res que par ti ci pem da Câ ma ra.

§ 4º – As Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to, que te -
rão po de res de in ves ti ga ção pró pri os das au to ri da des ju di ci a is,
além de ou tros pre vis tos no Re gi men to Inter no, se rão cri a das
me di an te re que ri men to de 1/3 (um ter ço) dos mem bros da Câ ma -
ra para apu ra ção de fato de ter mi na do e por pra zo cer to, de ven do
suas con clu sões, se for o caso, se rem en ca mi nha dos ao Mi nis té -
rio Pú bli co para os fins le ga is.

Art. 33. Os mem bros das Co mis sões Espe ci a is e de Inqué -
ri to, no in te res se de in ves ti ga ção, po de rão, em con jun to ou iso la -
da men te, pro ce der à vis to ria ou le van ta men to nas re par ti ções pú -
bli cas mu ni ci pa is e en ti da des des cen tra li za das, onde te rão li vre
in gres so e per ma nên cia.

Art. 34. Qu al quer ci da dão ou en ti da de da so ci e da de ci vil
po de rá so li ci tar ao Pre si den te da Câ ma ra que lhe per mi ta emi tir
con ce i tos ou opi niões jun to às Co mis sões so bre pro je tos que ne -
las se en con trem para es tu do.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Câ ma ra en vi a rá o pe di do 
ao Pre si den te da res pec ti va Co mis são, ao qual ca be rá de fe rir ou
in de fe rir o re que ri men to, in di can do, se for o caso, dia e hora para
o de po i men to e seu tem po de du ra ção.

SEÇÃO V
Da Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria

Art. 35. A Câ ma ra Mu ni ci pal re u nir-se-á se ma nal men te,
em dias e ho rá ri os a se rem de ter mi na dos no Re gi men to Inter no,
de 15 (quin ze) de fe ve re i ro a 30 (trin ta) de ju nho, e de 1º (pri me i -
ro) de agos to a 15 (quin ze) de de zem bro.

§ 1º – As re u niões mar ca das para es tas da tas se rão trans -
fe ri das para o pri me i ro dia útil sub se quen te quan do re ca i rem em
sá ba dos, do min gos, ou fe ri a dos.

§ 2º – A Câ ma ra se re u ni rá em Ses sões Ordi ná ri as, Extra -
or di ná ri as ou So le nes con for me dis pu ser seu Re gi men to Inter no.

§ 3º – Na Ses são le gis la ti va Extra or di ná ria, a Câ ma ra Mu -
ni ci pal de li be ra rá so men te so bre a ma té ria para a qual foi in vo ca -
da.

Art. 36. Sal vo pré via au to ri za ção da Mesa as Ses sões da
Câ ma ra de ve rão ser re a li za das no re cin to des ti na do ao seu fun ci -
o na men to, sob pena de nu li da de.

§ 1º – com pro va da a im pos si bi li da de de aces so ao re cin to, 
ou ou tra ca u sa que im pe ça a sua uti li za ção, os tra ba lhos po de rão 
ser re a li za dos em ou tro lo cal, na for ma pre vis ta no re gi men to
Inter no.

§ 2º – a exi gên cia de pré via au to ri za ção con ti da no ca put
des te art., não se apli ca rá às Ses sões So le nes.

Art.37. As Ses sões da Câ ma ra se rão pú bli cas, sal vo de li -
be ra ção em con trá rio, to ma da por, no mí ni mo, 2/3 (dois ter ços)
dos mem bros da Casa, quan do ocor rer mo ti vo re le van te ou para
a pre ser va ção do de co ro par la men tar.

Art. 38. As Ses sões só po de rão ser aber tas com a pre sen -
ça de, no mí ni mo, 1/3 (um ter ço) dos mem bros da Câ ma ra.

Pa rá gra fo úni co. Con si de rar-se-á pre sen te à Ses são o ve -
re a dor que as si nar o li vro de pre sen ça até o iní cio da Ordem do
Dia e par ti ci par dos tra ba lhos do Ple ná rio e das vo ta ções.

SEÇÃO VI
Da Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria

Art. 39. A con vo ca ção ex tra or di ná ria da Câ ma ra Mu ni ci pal
far-se-á:

I — pelo Pre fe i to, quan do este a en ten der ne ces sá ria e
para de li be rar so bre ma té ria para ur gen te e de re le van te in te res -
se pú bli co; e

II — pelo Pre si den te da Câ ma ra ou a re que ri men to da ma -
i o ria dos mem bros da Casa, em caso de ur gên cia ou in te res se
pú bli co re le van te.

SEÇÃO VII
Das De li be ra ções

Art. 40. A dis cus são e a vo ta ção de ma té ria cons tan te da
Ordem do Dia só po de rá ser efe tu a das com a pre sen ça da ma i o -
ria ab so lu ta dos mem bros da Câ ma ra.

§ 1º – A apro va ção de ma té ria em dis cus são, sal vo ex ce -
ções pre vis tas, de pen de rá do voto fa vo rá vel da ma i o ria ab so lu ta
dos Ve re a do res pre sen tes à Ses são.

§ 2º – De pen de rão do voto fa vo rá vel da ma i o ria ab so lu ta a
apro va ção e as al te ra ções das se guin tes ma té ri as:

I — Có di go-Tributário do Mu ni cí pio;
II — Có di go de Obras ou de Edi fi ca ções;
III — Esta tu to dos Ser vi do res Mu ni ci pa is;
IV — Re gi men to Inter no da Câ ma ra
V — Cri a ção de car gos e au men to de ven ci men to de ser -

vi do res; e

VI — re je i ção de veto.
§ 3º – De pen de rão do voto fa vo rá vel de 2/3 (dois ter ços)

dos mem bros da Câ ma ra:
I — as leis con cer nen tes a:
a) con ces são de ser vi ços pú bli cos;

b) con ces são do di re i to real de uso;
c) ali e na ção de bens imó ve is;

d) aqui si ção de bens imó ve is por do a ção com en car go;
e) al te ra ção de de no mi na ção de pró pri os, vias e lo gra dou -

ros pú bli cos;
f) ob ten ção de em prés ti mo; 
II — a re a li za ção de ses são se cre ta;
III — a re je i ção de pa re cer pré vio do Tri bu nal de Con tas do 

Esta do;
IV — a con ces são de ti tu lo de ci da dão ho no rá rio ou qual -

quer ou tra hon ra ria ou ho me na gem; e
V — a des ti tu i ção de com po nen tes da Mesa.

§ 4º – O Pre si den te da Câ ma ra, ou seu subs ti tu to só terá
voto:

I — na ele i ção da Mesa;

II — quan do a ma té ria exi gir, para sua apro va ção, o voto
fa vo rá vel de 2/3 (dois ter ços) da Câ ma ra; e



III — quan do hou ver em pa te em qual quer vo ta ção em Ple -
ná rio.

§ 5º O voto será pú bli co nas de li be ra ções da Câ ma ra, sal -
vo nos se guin tes ca sos;

I — no jul ga men to de seus pa res, do Pre fe i to e do Vi -
ce-Prefeito; e

II — na ele i ção dos mem bros da Mesa e dos subs ti tu tos,
bem como no pre en chi men to de qual quer vaga.

SEÇÃO VIII
Dos Ve re a do res

Art. 41. Os Ve re a do res se rão in vi o lá ve is por suas opi niões, 
pa la vras e vo tos no exer cí cio do man da to na cir cuns cri ção do
Mu ni cí pio, não po den do ser pre sos e nem pro ces sa dos sem au -
to ri za ção da Câ ma ra Mu ni ci pal.

Art. 42. Os ve re a do res não se rão obri ga dos a tes te mu nhar 
so bre in for ma ção re ce bi das ou pres ta das em ra zão do exer cí cio
do man da to, nem so bre pes so as que lhe con fi a ram ou de les re -
ce be ram in for ma ções:

Art. 43. É ve da do ao Ve re a dor:
I — des de a ex pe di ção do di plo ma:
a) afir mar ou man ter con tra to  com a Admi nis tra ção Di re ta

ou Indi re ta do Mu ni cí pio, ou com suas em pre sas con ces si o ná ri as 
de ser vi ços pú bli cos, sal vo quan do o con tra to obe de cer as cláu -
su las uni for mes;

b) ace i tar car go, em pre go ou fun ção no âm bi to da Admi -
nis tra ção Di re ta ou Indi re ta Mu ni ci pal, sal vo me di an te apro va ção
em con cur so pú bli co e ob ser va do o dis pos to nes ta Lei Orgâ ni ca;

II — des de a pos se:

a) ocu par o car go, fun ção ou em pre go na Admi nis tra ção
Di re ta ou Indi re ta do Mu ni cí pio, des de que se li cen cie do exer cí -
cio do man da to;

b) exer cer ou tro car go ele ti vo fe de ral, es ta du al, ou mu ni ci -
pal;

c) ser pro pri e tá rio, con tro la dor ou di re tor de em pre sa que
goze de fa vor de cor ren te de con tra to com pes soa ju rí di ca de Di -
re i to Pú bli co do Mu ni cí pio, ou nela exer cer fun ção re mu ne ra da;

d) pa tro ci nar ca u sa jun to ao Mu ni cí pio em que seja in te -
res sa da qual quer das en ti da des a que se re fe re a alí nea a do in -
ci so I.

Art. 44. Per de rá o man da to o Ve re a dor:

I – que de i xar de com pa re cer à ter ça par te das Ses sões
Ordi ná ri as da Câ ma ra, sal vo em caso de do en ça com pro va da, li -
cen ça ou omis são ofi ci al au to ri za da pela edi li da de.

II — que in frin gir qual quer das pro i bi ções es ta be le ci das
nes ta lei;

III — cujo pro ce di men to for de cla ra do in com pa tí vel com o
de co ro par la men tar ou aten ta tó rio ás ins ti tu i ções vi gen tes:

IV — que se uti li zar de man da to para a prá ti ca de atos de
cor rup ção, im pro bi da de ad mi nis tra ti va ou de les ser co ni ven te;

V — que fi xar re si dên cia fora do Mu ni cí pio; e
VI — que per der ou ti ver sus pen sos os di re i tos po lí ti cos;
§ 1º – Além de ou tros de fi ni dos em Lei e no Re gi men to

Inter no da Câ ma ra Mu ni ci pal, con si de rar-se-a in com pa tí vel com o 
de co ro par la men tar o abu so das prer ro ga ti vas as se gu ra das ao
Ve re a dor ou a per cep ção de van ta gens ilí ci tas ou imo ra is.

§ 2º – Nos ca sos dos in ci sos I e II a per da do man da to
será de cla ra da pela Câ ma ra por voto se cre to e ma i o ria ab so lu ta,
me di an te pro vo ca ção da Mesa, as se gu ra da am pla de fe sa.

§ 3º – nos ca sos pre vis tos nos in ci sos III e VI, a per da será 
de cla ra da pela Mesa da Câ ma ra, de ofi cio ou me di an te a pro vo -
ca ção por par te de qual quer um de seus mem bros, as se gu ra da
am pla de fe sa.

§ 4º – a re nún cia de par la men tar sub me ti do a pro ces so
que vise ou que pos sa le var á per da do man da to, nos ter mos
des te ar ti go, terá seus efe i tos sus pen sos até as de li be ra ções fi -
na is de que tra tam os § 2º e § 3º 

Art. 45. O ve re a dor po de rá li cen ci ar-se:
I — por mo ti vo de do en ça;
II — para tra tar, sem re mu ne ra ção, de in te res se par ti cu lar,

des de que o afas ta men to não ul tra pas se 120 (cen to e vin te) dias
por Ses são Le gis la ti va; e

III — para de sem pe nhar mis sões tem po rá ri as, de ca rá ter
cul tu ral ou de in te res se do Mu ni cí pio.

§ 1º – Não per de rá o man da to, sen do con si de ra do au to -
ma ti ca men te li cen ci a do, o Ve re a dor in ves ti do no car go de Se cre -
tá rio Mu ni ci pal ou equi va len te, con for me o pre vis to nes ta lei.

§ 2º – Ao ve re a dor li cen ci a do nos ter mos dos in ci sos I e III 
a Câ ma ra po de rá de ter mi nar o pa ga men to, de pen den do da dis -
po ni bi li da de de re cur sos, no va lor que es ta be le cer e na for ma
que es pe ci fi car, de au xí lio-doença ou de au xi lio es pe ci al

§ 3º – Os au xí li os de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or po de -
rão ser fi xa dos no cur so da le gis la tu ra e não se rão com pu ta dos
para efe i to de cál cu lo da re mu ne ra ção dos Ve re a do res.

§ 4º – A li cen ça para tra tar de in te res se par ti cu lar não será 
n fe ri or a 30(trin ta) dias e o Ve re a dor não po de rá re as su mir o
exer cí cio do man da to an tes de seu tér mi no.

§ 5º – Na hi pó te se do § 1º, o Ve re a dor po de rá op tar pela
re mu ne ra ção do man da to.

Art. 46. Dar-se-á a con vo ca ção do su plen te de Ve re a dor
nos ca sos de vaga ou de li cen ça, obe de ci da a Cons ti tu i ção Fe de -
ral

§ 1º – O su plen te con vo ca do de ve rá to mar pos se no pra zo 
de 15 (quin ze) dias, con ta dos da data da con vo ca ção, sal vo jus to
mo ti vo ace i to pela Mesa, quan do se pror ro ga rá o pra zo.

§ 2º – Enquan to a vaga a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri -
or não for pre en chi da, cal cu lar-se-á o quo rum em fun ção dos Ve -
re a do res re ma nes cen tes.

SEÇÃO IX
Dos Sub sí di os do Ve re a dor

Art. 47. Os sub sí di os dos Ve re a do res se rão fi xa dos no fi nal 
do úl ti mo pe río do le gis la ti vo, para vi go rar na le gis la tu ra para o
sub se qüen te, ob ser va do o es ta be le ci do na pre sen te lei e o li mi te
má xi mo fi xa do pela Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º – Os Ve re a do res se rão re mu ne ra dos ex clu si va men te
por sub sí dio fi xa do em par ce la úni ca, ve da do o acrés ci mo de
qual quer gra ti fi ca ção, adi ci o nal, abo no, prê mio, ver ba de re pre -
sen ta ção ou ou tra es pé cie re mu ne ra tó ria, obe de ci do, em qual -
quer caso, o dis pos to no art. 37, X e XI da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º – O to tal de des pe sa com a re mu ne ra ção dos ve re a -
do res não po de rá ul tra pas sar o mon tan te de 5% (cin co por cen to) 
da re ce i ta do Mu ni cí pio.

SEÇÃO IX
Das Atri bu i ções da sâ ma ra Mu ni ci pal

Art. 48. Cabe à Câ ma ra Mu ni ci pal, com a san ção do Pre fe -
i to, dis por so bre to das as ma té ri as de com pe tên cia do Mu ni cí pio
e es pe ci al men te:



I — ins ti tu i ção e ar re ca da ção dos tri bu tos de sua com pe -
tên cia, bem como a apli ca ção de suas ren das;

II — au to ri za ção de isen ções, anis ti as fis ca is e re mis são
de dí vi das;

III — vo ta ção do or ça men to anu al e o plu ri a nu al de in ves ti -
men tos, bem como au to ri za ção para a co ber tu ra de cré di tos su -
ple men ta res es pe ci a is;

IV – de li be ra ção so bre ob ten ção e con ces são de em prés ti -
mos e ope ra ções de cré di to, dis pon do so bre a for ma e os me i os
de pa ga men to;

V – au to ri za ção e con ces são de au xí lio e sub ven ções;

VI – au to ri za ção e con ces são de ser vi ços pú bli cos;

VII – au to ri za ção e con ces são de di re i to real de uso de
bens mu ni ci pa is;

VIII – au to ri za ção é con ces são ad mi nis tra ti va de uso de
bens mu ni ci pa is;

IX – au to ri za ção, aqui si ção, ali e na ção e do a ção de bens
imó ve is;

X – cri a ção, trans for ma ção, ex tin ção de car gos, em pre gos
e fun ções pú bli cas e fi xa ção dos res pec ti vos ven ci men tos;

XI – cri a ção e es tru tu ra ção de se cre ta ri as, co or de na do ri as 
e equi va len tes e con fe ri men to de atri bu i ções aos se cre tá ri os, co -
or de na do res ou equi va len tes;

XII – au to ri za ção de con vê ni os com en ti da des pú bli cas ou
par ti cu la res e con sór ci os com ou tros Mu ni cí pi os.

XIII – de li mi ta ção do pe ri me tro ur ba no e au to ri za ção da al -
te ra ção de de no mi na ção de pró pri os, vias e lo gra dou ros pú bli cos;

XIV – au to ri za ção de su ple men ta ções or ça men tá ri as;

XV – au to ri za ção de ali e na ção de bens mó ve is, pre ce di -
das de ava li a ção;

XVI – es ta be le ci men to de nor mas ur ba nís ti cas, par ti cu lar -
men te as re la ti vas a zo ne a men to e lo te a men to;

XVII – sus ta ção de atos nor ma ti vos do Po der Exe cu ti vo
que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li mi tes da de le ga -
ção le gis la ti va;

XVIII – re cep ção ao Pre fe i to em re u nião pre vi a men te de -
sig na da sem pre que ele se ma ni fes te o pro pó si to de re la tar pes -
so al men te as sun to de in te res se pú bli co;

XIX – re cep ção dos Se cre tá ri os ou Di re to res Mu ni ci pa is
me di an te en ten di men to com a Mesa, para ex por as sun tos de re -
le vân cia, ati nen tes às suas fun ções; e

XX – cri a ção de Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to
para apu ra ção de fato de ter mi na do e por pra zo cer to, sen do suas 
con clu sões, se for o caso, en ca mi nha das ao Mi nis té rio Pú bli co,
para que pro mo va a res pon sa bi li da de ci vil ou cri mi nal dos in fra to -
res.

SEÇÃO XI
Da Com pe tên cia Pri va ti va

Art. 49. Com pe te pri va ti va men te à Câ ma ra Mu ni ci pal exer -
cer as se guin tes atri bu i ções, den tre ou tras:

I – ele ger sua Mesa;
II – ela bo rar o Re gi men to Inter no;

III – or ga ni zar os ser vi ços ad mi nis tra ti vos in ter nos e pro ver 
os car gos res pec ti vos;

IV – pro por a cri a ção ou ex tin ção de car gos dos ser vi -
ços ad mi nis tra ti vos in ter nos e a fi xa ção dos res pec ti vos ven ci -
men tos;

V – con ce der li cen ça ao Pre fe i to, ao Vi ce-Prefeito, e Ve re a -
do res;

VI – dis ci pli nar por meio de De cre to, a con ces são de diá ri -
as a ser vi dor, e mem bro do Po der Le gis la ti vo e Pre fe i to.

VII – to mar e jul gar as con tas do Pre fe i to de li be ran do so -
bre o pa re cer do Tri bu nal de Con tas do Esta do no pra zo má xi mo
de 60 (ses sen ta) dias de seu re ce bi men to, ob ser va dos os se guin -
tes pre ce i tos;

a) o pa re cer do Tri bu nal de so men te de i xa rá de pre va le cer
por de ci são de 2/3 (dois ter ços) dos mem bros da Câ ma ra;

b) re je i ta das as con tas, se rão es tas ime di a ta men te re me ti -
das ao Mi nis té rio Pú bli co para fins de di re i to;

VIII – de cre tar a per da do man da to do Pre fe i to e de Ve re a -
do res, nos ca sos in di ca dos nas Cons ti tu i ções Fe de ral e Esta du al
e nes ta Lei Orgâ ni ca, no que for apli cá vel;

IX – au to ri zar a re a li za ção de em prés ti mos, ope ra ção
ou acor do ex ter no de qual quer na tu re za, de in te res se do Mu -
ni cí pio;

X – es ta be le cer e mu dar tem po ra ri a men te os lo ca is de
suas re u niões;

XI – con vo car, a re que ri men to de qual quer ve re a dor, após
de li be ra ção da ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros, o Pre fe i to,
Se cre tá ri os Mu ni ci pa is, Di re to res e fun ci o ná ri os, para pres ta rem
es cla re ci men to ou in for ma ções, so bre as sun to pre vi a men te es ta -
be le ci dos, fi xan do pra zo nun ca in fe ri or a 48 (qua ren ta e oito) ho -
ras da data do re ce bi men to da con vo ca ção.

XII – de li be rar so bre o adi an ta men to e a sus pen são da
suas re u niões;

XIII – cri ar Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, so bre fato
de ter mi na do e pra zo cer to, me di an te re que ri men to de 1/3 (um
ter ço) de seus mem bros;

XIV – con ce der tí tu lo de ci da dão ho no rá rio ou con fe rir ho -
me na gem a pes so as que re co nhe ci da men te te nham pres ta do re -
le van tes ser vi ços ao Mu ni cí pio ou nele se te nham des ta ca do pela 
atu a ção exem plar na vida pú bli ca e par ti cu lar, me di an te pro pos ta
pelo voto de 2/3 (dois ter ços) dos mem bros da Câ ma ra;

XV – so li ci tar a in ter ven ção do Esta do no Mu ni cí pio, me di -
an te apro va ção da ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros, nos ca sos 
pre vis tos no art. 18 da Cons ti tu i ção Esta du al.

XVI – jul gar o Pre fe i to, o Vi ce-Prefeito, e os Ve re a do res
nos ca sos pre vis tos em lei fe de ral;

XVII – fis ca li zar e con tro lar os atos do Po der Exe cu ti vo, in -
clu í dos os da Admi nis tra ção Indi re ta; e

XVIII – Fi xar o sub sí dio dos ve re a do res em cada le gis la tu -
ra para a sub se qüen te, ob ser va do os cri té ri os es ta be le ci dos na
pre sen te lei e os li mi tes exi gi dos cons ti tu ci o nal men te.

XIX – en ca mi nhar as con tas do Pre fe i to, ao Tri bu nal de
Con tas para emis são de Pa re cer Pré vio, até o dia 30 de abril de
cada ano ci vil.

Pa rá gra fo úni co. O não aten di men to por par te do con vo ca -
do na data apra za da sem a de vi da jus ti fi ca ti va, con fi gu ra rá cri me
de res pon sa bi li da de.

Art. 50. * Su pri mi do

SEÇÃO XII
Do Pro ces so Le gis la ti vo

Art. 51. O pro ces so le gis la ti vo mu ni ci pal com pre en de a
ela bo ra ção de:

I – Emen das à Lei Orgâ ni ca Mu ni ci pal;
II – Leis com ple men ta res;



III – Leis Ordi ná ri as:
IV – De cre tos Le gis la ti vos; e
V – Re so lu ções.

SEÇÃO XIII
Da Me di da de Urgên cia e das Leis

Art 52. Aten den do ao in te res se pú bli co, o Pre fe i to po de rá
pro por re gi me de ur gên cia na apre ci a ção de pro je tos de sua ini ci -
a ti va.

§ 1º – Pro pos to o re gi me de ur gên cia, a Câ ma ra de li be ra rá 
so bre a ma té ria no pra zo de 5 (cin co) dias, con ta dos da data em
que foi fe i ta a pro po si ção.

§ 2º – es go ta do o pra zo pre vis to no Pa rá gra fo an te ri or sem 
de li be ra ção da Câ ma ra, será a pro po si ção in clu í da na Ordem do
Dia da Ses são ime di a ta, so bres tan do as de ma is pro po si ções,
para que se ul ti me a vo ta ção.

§ 3º – o pra zo do § 1º não cor re no pe río do de re ces so da
Câ ma ra e nem se apli ca aos pro je tos de Lei Com ple men tar.

Art. 53. A ini ci a ti va de Leis Com ple men ta res e Ordi ná ri as
cabe a qual quer mem bro da Câ ma ra Mu ni ci pal, ao Pre fe i to, e aos 
ci da dãos, me di an te ini ci a ti va po pu lar, na for ma e nos ca sos pre -
vis tos nes ta Lei Orgâ ni ca.

Art. 54. São de ini ci a ti va pri va ti va do Exe cu ti vo, en tre ou -
tras pre vis tas na Lei Orgâ ni ca, leis que dis po nham so bre:

I – cri a ção de car gos, fun ções, ou em pre gos pú bli cos e au -
men to de ven ci men tos dos ser vi do res;

II – ser vi do res do Mu ni cí pio, seu re gi me ju rí di co, pla nos de 
car re i ra, pro vi men to de car gos, es ta bi li da de e apo sen ta do ria;

III – cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos ór gãos e en ti -
da des da ad mi nis tra ção Mu ni ci pal; e

IV – Pla no Di re tor de De sen vol vi men to Inte gra do.
Art. 55. O Pro je to de Lei que im pli que des pe sa de ve rá ser

acom pa nha do de in di ca ção das fon tes de re cur sos.
Art. 56. A ini ci a ti va po pu lar de Pro je tos de Lei de in te res se

es pe cí fi co do Mu ni cí pio, da ci da de ou de ba ir ros, po de rá ser exer -
ci da com subs cri ção de no mí ni mo 5% (cin co por cen to) do ele i to -
ra do.

Art. 57. Os Pro je tos de Re so lu ção dis po rão so bre ma té ria
de in te res ses in ter nos da Câ ma ra e os Pro je tos de De cre to Le -
gis la ti vo so bre os de ma is ca sos de sua com pe tên cia pri va ti va.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de pro je tos de Re so lu ção e de
De cre tos Le gis la ti vos, con si de rar-se-á en cer ra da a tra mi ta ção
com a vo ta ção fi nal e ela bo ra ção da nor ma ju rí di ca, que será pro -
mul ga da pelo Pre si den te da Câ ma ra.

Art. 58. Con clu í da a vo ta ção, a Câ ma ra Mu ni ci pal, no pra -
zo de 15 (quin ze) dias, en vi a rá o Pro je to de Lei apro va do ao Pre -
fe i to, que, aqui es cen do, o san ci o na rá.

§ 1º – Se o Pre fe i to o jul gar, no todo ou em par te, in cons ti -
tu ci o nal ou con trá rio ao in te res se pú bli co, ve tá-lo-à to tal ou par ci -
al men te, no pra zo de 15 (quin ze) dias úte is, con ta dos da data do
re ce bi men to, e co mu ni ca rá, den tro de 48 (qua ren ta e oito) ho ras,
ao Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal, os mo ti vos do veto.

§ 2º – O veto par ci al so men te abran ge rá tex to in te gral de
ar ti go, pa rá gra fo, in ci so ou alí nea.

§ 3º – De cor ri do o pra zo de 15(quin ze) dias úte is, o si lên -
cio do Pre fe i to im pli ca rá san ção.

§ 4º – Q veto será apre ci a do em Ses são Úni ca, den tro de
30 (trin ta)dias a con tar do seu re ce bi men to, só po den do ser re je i -
ta do pelo voto da ma i o ria ab so lu ta dos mem bros da Câ ma ra Mu -
ni ci pal, em es cru tí nio se cre to.

§ 5º – Esgo ta do, sem de li be ra ção, o pra zo es ta be le ci do no 
§ 4º, que não flui du ran te o re ces so da Câ ma ra Mu ni ci pal, o veto
será co lo ca do na Ordem do Dia da ses são ime di a ta, so bres ta das 
as de ma is pro po si ções até a sua vo ta ção fi nal.

§ 6º – Re je i ta do o veto, será o Pro je to en vi a do ao Pre fe i to
para pro mul ga ção.

§ 7º – Se a Lei não for pro mul ga da pelo Pre fe i to, du ran te
48(qua ren ta e oito) ho ras, ca be rá ao Pre si den te da Câ ma ra pro -
mul gá-la, e , se este não o fi zer, em igual pra zo, com pe ti rá ao Vi -
ce-Presidente fa zê-lo.

§ 8º – No caso do Veto par ci al, a par te de pro je to de Lei
apro va da com a re je i ção do veto será pro mul ga da sob o mes mo
nú me ro da lei ori gi nal e só vi go ra rá a par tir da pu bli ca ção.

Art. 59. A ma té ria cons tan te de pro je to de Lei re je i ta da 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 -
bros da Câ ma ra.

Art. 60. O Pro je to de Lei que re ce ber, quan to ao mé ri to, pa -
re cer con trá rio em to das as Co mis sões, será todo tido como re je i -
ta dô.

Art. 61. A Lei Orgâ ni ca Mu ni ci pal po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:

I – de 2/3 (dois ter ços), no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra Mu ni ci pal; e

II — do Pre fe i to Mu ni ci pal;
Art. 62. A emen da à Lei Orgâ ni ca Mu ni ci pal será pro mul ga -

da pela Mesa da Câ ma ra com res pec ti vo nú me ro de or dem.
§ 1º – Esta Lei não po de rá ser emen da da na vi gên cia de

in ter ven ção no Mu ni cí pio.
§ 2º – Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta de

emen da a esta Lei que aten tar con tra os prin cí pi os das Cons ti tu i -
ções Fe de ral e Esta du a is.

§ 3º – A emen da a esta Lei, re je i ta da ou pre ju di ca da, não
será ob je to de nova pro pos ta na mes ma Ses são Le gis la ti va.

SEÇÃO XIV
Da Inter ven ção

Art. 63. O Mu ni cí pio não so fre rá a in ter ven ção do Esta do,
ex ce to quan do:

1 — de i xar de pa gar, sem mo ti vo de for ça ma i or, por dois
anos con se cu ti vos a dí vi da fun da da;

II — não fo rem pres ta das as con tas de vi das na for ma da
lei;

III — não ti ver sido apli ca do o mí ni mo exi gi do da re ce i ta
mu ni ci pal na ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no; e

IV – o Tri bu nal de Jus ti ça der pro vi men to a re pre sen ta ção
para as se gu rar a ob ser vân cia de prin cí pi os in di ca dos nes ta
Cons ti tu i ção ou para pro ver a exe cu ção da Lei, de or dem ou de ci -
são ju di ci al.

Pa rá gra fo úni co. A in ter ven ção do Mu ni cí pio será de cre ta -
da pelo Go ver na dor, de ofí cio, ou me di an te a so li ci ta ção da Câ -
ma ra Mu ni ci pal, apro va da pelo voto da ma i o ria ab so lu ta de seus
mem bros de pen den do sua exe cu ção, de pré via apre ci a ção e
apro va ção da Assem bléia Le gis la ti va, no pra zo de 24 (vin te e
qua tro) ho ras.

Art. 64. Apro va da a in ter ven ção, o Go ver na dor no me a rá o
Inter ven tor, que as su mi rá seus car gos pe ran te a Mesa da Câ ma -
ra Mu ni ci pal, ou, se for o caso, pe ran te a au to ri da de com pe ten te,
me di an te a pres ta ção do com pro mis so de cum prir as Cons ti tu i -
ções Fe de ral e do Esta do e esta Lei Orgâ ni ca.



Art. 65. O in ter ven tor pres ta rá con tas de sua ad mi nis tra ção 
à Câ ma ra Mu ni ci pal e ao Tri bu nal de Con tas, nas mes ma con di -
ções es ta be le ci das para o Pre fe i to Mu ni ci pal.

CAPÍTULO III
Do Po der Exe cu ti vo Mu ni ci pal

SEÇÃO I
Do Pre fe i to e Vi ce-Prefeito

Art. 66. O Po der Exe cu ti vo Mu ni ci pal é exer ci do pelo Pre fe -
i to, au xi li a do pe los Se cre tá ri os Mu ni ci pa is, Di re to res de De par ta -
men tos ou equi va len tes.

Art. 67. O Pre fe i to e Vi ce-Prefeito to ma rão pos se no dia 1º
de ja ne i ro do ano sub se qüen te à ele i ção, em Ses são da Câ ma ra
Mu ni ci pal, pres tan do com pro mis so de man ter, de fen der, cum prir
e fa zer cum prir a Lei Orgâ ni ca, ob ser var a Lei da União, do Esta -
do e do Mu ni cí pio, pro mo ver o bem ge ral dos Mu ni cí pi os e exer -
cer o car go sob a ins pi ra ção da de mo cra cia, da le gi ti mi da de e da
le ga li da de.

Pa rá gra fo úni co. De cor ri dos 15 (quin ze) dias da data fi xa da 
para a pos se e o Pre fe i to ou Vi ce-Prefeito, sal vo mo ti vo de for ça
ma i or, não ti ver as su mi do o car go, este será de cla ra do vago.

Art. 68. O sub sí dio do Pre fe i to e do Vi ce-Prefeito será fi xa -
do pela Câ ma ra Mu ni ci pal na úl ti ma Ses são Le gis la ti va para vi -
go rar na le gis la tu ra se guin te.

Art. 69. O Pre fe i to e o Vi ce-Prefeito Mu ni ci pal não po de rão
se au sen tar do Esta do por mais de 15 (quin ze) dias, e do País a
qual quer tem po, sem au to ri za ção da Câ ma ra, sob pena de per da
do man da to.

Art. 70. A ele i ção do Pre fe i to e Vi ce-Prefeito re a li zar-se-á
si mul ta ne a men te e obe de ce rá ao dis pos to na Cons ti tu i ção Fe de -
ral e de ma is leis ati nen tes.

Art. 71. Subs ti tu i rá o Pre fe i to, nos ca sos de im pe di men to, e 
su ce der-lhe-á, no de vaga, o Vi ce-Prefeito.

§ 1º – O Vi ce-Prefeito não po de rá se re cu sar a subs ti tu ir o
Pre fe i to, sob pena de ex tin ção do man da to.

§ 2º – O Vi ce-Prefeito além de ou tras atri bu i ções que lhes
fo rem con fe ri das por Lei, au xi li a rá o Pre fe i to sem pre que ele for
con vo ca do para, mis sões es pe ci a is.

§ 3º – Caso o Vi ce-Prefeito ve nha a ocu par car go em Co -
mis são, de ve rá op tar en tre a re mu ne ra ção des te e o sub sí dio pre -
vis to nes ta Lei Orgâ ni ca, ve da da qual quer ou tra es pé cie re mu ne -
ra tó ria.

Art. 72. Em caso de im pe di men to do Pre fe i to e Vi -
ce-Prefeito ou va cân cia do car go, as su mi rá a Admi nis tra ção Mu -
ni ci pal o Pre si den te da Câ ma ra.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Câ ma ra, re cu san do-se
por qual quer mo ti vo as su mir o car go de Pre fe i to, re nun ci a rá in -
con ti nen ti à Pre si dên cia, en se jan do, as sim, a ele i ção de ou tros
mem bros para ocu par, con se qüen te men te, como Pre si den te do
Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal, a vaga exis ten te na Che fia do Po der
Exe cu ti vo.

Art. 73. Ve ri fi can do-se a va cân cia do car go do Pre fe i to e
ine xis tin do Vi ce-Prefeito, ob ser var-se-á o se guin te:

I – ocor ren do va cân cia nos 3 (três) pri me i ros anos do man -
da to, dar-se-á a ele i ção 90 (no ven ta) dias após sua aber tu ra, ca -
ben do ao ele i to com ple tar o pe río do de seu an te ces sor; e

II – ocor ren do a va cân cia no úl ti mo ano de man da to, as su -
mi rá o car go o Pre si den te da Câ ma ra, que com ple ta rá o pe río do.

Art. 74. O man da to do Pre fe i to e Vi ce-Prefeito é de 4 (qua -
tro) anos per mi ti da a re e le i ção para um úni co pe río do sub se -
qüen te.

Pa rá gra fo úni co. o man da to que se re fe re o ca put des te
ar ti go, terá iní cio no dia 1º de ja ne i ro do ano sub se qüen te ao da
ele i ção.

Art. 75. O Pre fe i to re gu lar men te li cen ci a do terá di re i to a
per ce ber a re mu ne ra ção quan do:

I – im pos si bi li ta do de exer cer o car go, por mo ti vo de do en -
ça de vi da men te com pro va da;

II – em gozo de fé ri as; e

III – a ser vi ço ou emis são de re pre sen ta ção do Mu ni cí pio.

§ 1º – O Pre fe i to go za rá fé ri as anu a is em 30 (trin ta) dias,
sem pre ju í zo da re mu ne ra ção, fi can do a seu cri té rio a épo ca do
afas ta men to para usu fru ir do des can so, co mu ni can do pre vi a men -
te à Câ ma ra Mu ni ci pal, as su min do o car go o Vi ce-Prefeito.

§ 2º – O Pre fe i to e o Vi ce-Prefeito são obri ga dos a man ter
do mi cí lio re si den ci al no Mu ni cí pio.

Art. 76. Na oca sião da pos se e ao tér mi no do man da to, o
Pre fe i to e o Vi ce-Prefeito fa rão de cla ra ção de seus bens, as qua is 
fi ca rão ar qui va das na Câ ma ra Mu ni ci pal, cons tan do das res pec ti -
vas atas o seu re su mo.

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Pre fe i to

Art. 77. Ao Pre fe i to, como che fe da ad mi nis tra ção, com pe te 
dar cum pri men to às de li be ra ções da Câ ma ra, di ri gir, fis ca li zar, e
de fen der os in te res ses do Mu ni cí pio, bem como ado tar, de acor -
do com a Lei, to das as me di das ad mi nis tra ti vas de uti li da de pú bli -
ca, sem ex ce der as ver bas or ça men tá ri as.

Art. 78. Com pe te ao Pre fe i to, en tre ou tras atri bu i ções:

I – a ini ci a ti va de Leis na for ma e ca sos pre vis tos nes ta Lei 
Orgâ ni ca;

II – re pre sen tar o Mu ni cí pio ju di ci al e ex tra ju di ci al men te;

III – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as Leis apro va -
das na Câ ma ra e ex pe dir os re gu la men tos para a sua fiel exe cu -
ção;

IV – ve tar, no todo ou em par te, os pro je tos de lei apro va -
dos pela Câ ma ra;

V – de cre tar, nos ter mos da Lei, a de sa pro pri a ção por ne -
ces si da de, por uti li da de pú bli ca ou por in te res se so ci al, após au -
to ri za ção le gis la ti va;

VI – ex pe dir de cre tos, por ta ri as e ou tros atos ad mi nis tra ti -
vos;

VII – per mi tir ou au to ri zar o uso, por ter ce i ro, de bens Mu -
ni ci pa is, após au to ri za ção le gis la ti va;

VIII – per mi tir ou au to ri zar a exe cu ção, por ter ce i ros dos
ser vi ços pú bli cos, após au to ri za ção le gis la ti va;

IX – pro ver os car gos pú bli cos e ex pe dir os de ma is atos
re fe ren tes à si tu a ção fun ci o nal dos ser vi do res;

X – en vi ar à Câ ma ra os Pro je tos de Lei re la ti vos ao or ça -
men to anu al e ao pla no plu ri a nu al do Mu ni cí pio e das suas au tar -
qui as;

XI – en ca mi nhar à Câ ma ra, até 15 (quin ze) de abril, a
pres ta ção de con tas, bem como os ba lan ços do exer cí cio fin do;

XII –  en ca mi nhar aos ór gãos com pe ten tes os pla nos de
apli ca ção e as pres ta ções de con tas exi gi das em lei;

XIII – fa zer pu bli car os atos ofi ci a is;



XIV – pres tar in for ma ções à Câ ma ra, den tro de 30 (trin ta)
dias, por for ça de re que ri men to apro va do pelo Ple ná rio, im por tan -
do cri me de res pon sa bi li da de o não aten di men to ou a pres ta ção
de in for ma ções fal sas;

XV – pro ver os ser vi ços e obras da Admi nis tra ção Pú bli ca;

XVI – su pe rin ten der a ar re ca da ção dos tri bu tos, bem como 
a guar da e a apli ca ção da re ce i ta, au to ri zan do as des pe sas e pa -
ga men to den tro das dis po ni bi li da des or ça men tá ria e dos cri té ri os
apro va dos pela Câ ma ra;

XVII – co lo car à dis po si ção da Câ ma ra, de uma só vez e
até o dia 20 (vin te) de cada mes, o du o dé ci mo dos re cur sos cor -
res pon den tes às suas do ta ções or ça men tá rías, com pre en den do,
in clu si ve, os ré di tos su ple men ta res e es pe ci a is, im por tan do o não 
cum pri men to em cri me de res pon sa bi li da de;

XVIII – apli car mul tas pre vis tas em lei, bem como re vê-las
quan do im pos tas re gu lar men te;

XIX – re sol ver so bre os re que ri men tos, re cla ma ções ou re -
pre sen ta ções que lhe fo rem di ri gi dos;

XX – ofi ci a li zar, obe de ci das as nor mas ur ba nís ti cas apli cá -
ve is, as vias e lo gra dou ros pú bli cos, me di an te de no mi na ção apro -
va da pela Câ ma ra;

XXI – con vo car ex tra or di na ri a men te a Câ ma ra Mu ni ci pal
quan do o in te res se da Admi nis tra ção as sim o exi gir;

XXII – apro var pro je to de edi fi ca ção e pla nos de lo te a men -
tos, ar ru a men to e zo ne a men to ur ba no ou para fins ur ba nos; e

XXIII – apre sen tar, anu al men te, à Câ ma ra, re la tó rio cir -
cuns tan ci a do so bre o es ta do das obras e dos ser vi ços mu ni ci pa -
is, bem como o pro gra ma da ad mi nis tra ção para o ano se guin te.

Art. 79. O Pre fe i to po de rá de le gar, por de cre to, a seus au -
xi li a res, as fun ções ad mi nis tra ti vas pre vis tas nes ta Lei;

SEÇÃO III
Da Per da e Extin ção do Man da to

Art. 80. É ve da do ao Pre fe i to as su mir ou tro car go ou fun -
ção na Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta ou in di re ta.

§ 1º É igual men te ve da do ao Pre fe i to e ao Vi ce-Prefeito
de sem pe nhar fun ção de ad mi nis tra ção em qual quer em pre sa pri -
va da.

§ 2º A in frin gên cia ao dis pos to nes te ar ti go e em seu § 1º
im por ta rá per da de man da to.

Art. 81. As in com pa ti bi li da des de cla ra das nes ta Lei Orgâ ni -
ca es ten dem-se, no que fo rem apli cá ve is, ao Pre fe i to, ao Vi -
ce-Prefeito, e a Se cre tá ri os Mu ni ci pa is ou equi va len tes.

Art. 82. São cri mes de res pon sa bi li da de do pre fe i to os pre -
vis tos em Lei Fe de ral.

Art. 83. Será de cla ra do vago, pela Câ ma ra Mu ni ci pal, o
car go de Pre fe i to quan do:

I – ocor rer o fa le ci men to do ti tu lar, sua re nún cia ou con de -
na ção por cri me fun ci o nal ou ele i to ral;

II – o ele i to de i xar de to mar pos se, sem mo ti vo jus to ace i to 
pela Câ ma ra, den tro do pra zo de 10 (dez) dias;

III – o ti tu lar in frin gir a ou tros dis po si ti vos des ta Lei Orgâ ni -
ca; e

IV – o ti tu lar per der ou ti ver sus pen sos os di re i tos po lí ti cos.
Art. 84. O Pre fe i to Mu ni ci pal po de rá ter de cla ra do sus pen -

so ou ex tin to seu man da to quan do:

I – de i xar de apre sen tar, no pra zo es ta be le ci do nes ta lei,
sem jus ti fi ca ti va ace i ta pela Câ ma ra Mu ni ci pal, a pres ta ção das
con tas re fe ren tes ao exer cí cio an te ri or;

II – ti ver as con tas mu ni ci pa is re je i ta das por 2/3 (dois ter -
ços) dos vo tos dos Ve re a do res;

III – pra ti car atos con si de ra dos pela Câ ma ra Mu ni ci pal le -
si vos ao pa tri mô nio e à Lei Orça men tá ria Mu ni ci pal;

IV – de i xar de pu bli car as leis mu ni ci pa is, por sua omis são
ou a de seus au xi li a res;

V – de i xar de cum prir atri bu i ções es ta be le ci das nas Cons -
ti tu i ções Fe de ral e Esta du al, bem como as des ta lei Orgâ ni ca;

VI – de i xar de apli car o mí ni mo de 25% na ma nu ten ção do 
en si no.

Art. 85. O pro ces so de sus pen são ou ex tin ção terá iní cio
com a de nún cia for mu la da ao Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal,
por qual quer ci da dão, apon tan do as fal tas co me ti das e in di can do
pro vas e/ou tes te mu nhas.

I – o pro ces so será apre ci a do por Co mis são Espe ci al, cri a -
da para esse fim e com pos ta por 3 (três) Ve re a do res, que terá o
pra zo de até 90 (no ven ta) dias para emi tir pa re cer so bre o aca ta -
men to ou não da de nún cia;

II – den tro do pra zo es ta be le ci do no in ci so an te ri or, o Pre -
si den te da Câ ma ra en ca mi nha rá có pia de de nún cia ao Pre fe i to
Mu ni ci pal, que terá o pra zo de 15 (quin ze) dias para apre sen tar
sua de fe sa;

III – fin do o pra zo es ta be le ci do no in ci so II, a Co mis são
emi ti rá pa re cer so bre a pro ce dên cia ou a im pro ce dên cia da de -
nún cia;

IV – se o pa re cer da Co mis são for pela pro ce dên cia da de -
nún cia, a mes ma será en ca mi nha da ao Ple ná rio da Câ ma ra Mu -
ni ci pal, que, em vo ta ção se cre ta, por ma i o ria ab so lu ta de seus
mem bros, afas ta rá ime di a ta men te do car go o Pre fe i to Mu ni ci pal,
pelo pra zo que du ra rem as apu ra ções da Co mis são, e em caso
con trá rio será ar qui va do; e

V – se da apro va ção do pa re cer re sul tar a pro ce dên cia da
de nún cia, con si de rar-se-á de cre ta da a acu sa ção pela Câ ma ra
Mu ni ci pal, que ele ge rá Co mis são de Ve re a do res para acom pa -
nhar o jul ga men to do acu sa do, ob ser van do-se a le gis la ção de cri -
me de res pon sa bi li da de.

Art. 86. Será sus pen so o exer cí cio do man da to de Pre fe i to
e do Vi ce-Prefeito:

I – por mo ti vo de con de na ção cri mi nal, en quan to du ra rem
os seus efe i tos;

II – pela sus pen são dos di re i tos po lí ti cos;

III – pela de cre ta ção ju di ci al de pri são pre ven ti va;

IV – pela pri são em fla gran te de li to; e

V – pela im po si ção de pri são ad mi nis tra ti va.

Art. 87. Ocor re rá a per da do man da to do Pre fe i to por mo ti -
vo de con de na ção de fi ni ti va em cri me de res pon sa bi li da de, su je i -
to ao jul ga men to do Po der Ju di ciá rio, na for ma da Lei Fe de ral.

Art. 88. Extin güe-se o man da to do Pre fe i to, e as sim deve
ser de cla ra do, nos ca sos de:

I – re nún cia por es cri ta;

II – fa le ci men to;

III – per da dos di re i tos po lí ti cos;

IV – con de na ção por cri me ele i to ral;

V – con de na ção por cri me de res pon sa bi li da de;

VI – Não to mar pos se na for ma da lei;

VII – Inci d ir nos im pe di men tos para o exer cí cio do car go.



SEÇÃO IV
Dos Au xi li a res Di re tos do Pre fe i to

Art. 89. São au xi li a res di re tos do Pre fe i to:

I — Os Se cre tá ri os mu ni ci pa is ou di re to res equi va len tes; e
II — Os sub pre fe i tos ou ad mi nis tra do res.
§ 1º – Os car gos são de li vre no me a ção e de mis são do

Pre fe i to.

§ 2º – A Che fia de ga bi ne te do Pre fe i to e a Pro cu ra do -
ria-Geral do Mu ni cí pio te rão a es tru tu ra de Se cre ta ria Mu ni ci pal.

Art. 90. São con di ções es sen ci a is para a in ves ti du ra no
car go de Se cre tá rio, Di re tor ou equi va len te:

I — ser bra si le i ro;
II — es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
III — ser ma i or de 21 (vin te e um) anos;

IV — ter ní vel cul tu ral com pa tí vel com o car go.
Art. 91. Além das atri bu i ções fi xa das em Lei, com pe te aos

Se cre tá ri os ou Di re to res:

I – subs cre ver atos e re gu la men tos re fe ren tes a seus ór -
gãos;

II – ex pe dir ins tru ções para a boa exe cu ção das leis, de -
cre tos e re gu la men tos;

III – apre sen tar ao Pre fe i to re la tó rio dos ser vi ços re a li za -
dos por suas re par ti ções.

Art. 92. Lei Mu ni ci pal es ta be le ce rá as atri bu i ções dos au xi -
li a res di re tos do Pre fe i to, de fi nin do-lhes a com pe tên cia, de ve res e 
res pon sa bi li da des.

Pa rá gra fo úni co. Os au xi li a res di re tos do Pre fe i to fa rão de -
cla ra ção de bens no ato da pos se e no tér mi no do man da to.

SEÇÃO V
Dos Ser vi do res Pú bli cos

Art. 93. O Mu ni cí pio ins ti tu i rá Re gi me Ju rí di co Úni co e Pla -
no de Car re i ra para os fun ci o ná ri os pú bli cos da ad mi nis tra ção di -
re ta, das au tar qui as e fun da ções pú bli cas.

I — a Lei as se gu ra rá aos ser vi do res da Admi nis tra ção di -
re ta in so no mia para os car gos de atri bu i ções igua is ou as se me -
lha dos; e

II — Se rão as se gu ra dos 5% (cin co por cen to) do to tal das
va gas exis ten tes no qua dro fun ci o nal do Mu ni cí pio aos por ta do -
res de de fi ciên ci as fí si cas.

Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar re gu la rá a for ma da ad -
mis são de ter mi na da nes te in ci so.

Art. 94. São es tá ve is, após 3 (três) anos de efe ti vo exer cí -
cio, os ser vi do res no me a dos em vir tu de de con cur so pú bli co, na
for ma pre vis ta no art. 41 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º – O ser vi dor es tá vel só per de rá o car go em vir tu de de
sen ten ça ju di ci al tran si ta da em jul ga do ou me di an te pro ces so ad -
mi nis tra ti vo em que lhe seja as se gu ra da am pla de fe sa.

§ 2º – Inva li da da por sen ten ça ju di ci al a de mis são do ser -
vi dor es tá vel, será ele re in te gra do, e o even tu al ocu pan te da vaga 
re con du zi do ao car go de ori gem, sem

di re i to a in de ni za ção, apro ve i ta do em ou tro car go ou pos to 
em dis po ni bi li da de.

§ 3º – Extin to o car go ou de cla ra da sua des ne ces si da de, o 
ser vi dor es tá vel fi ca rá em dis po ni bi li da de re mu ne ra da até ser
ade qua do em ou tro car go.

Art. 95. Ao ser vi dor pú bli co no exer cí cio de man da to ele ti vo 
apli cam-se as se guin tes dis po si ções:

I – Tra tan do-se de man da to ele ti vo fe de ral ou es ta du al, fi -
ca rá afas ta do de seu car go, em pre go ou fun ção;

II — in ves ti do no man da to de Pre fe i to, será afas ta do do
car go, em pre go ou fun ção, sen do-lhe fa cul ta do op tar pela re mu -
ne ra ção;

III — in ves ti do no man da to de Ve re a dor, ha ven do com pa ti -
bi li da de de ho rá rio, per ce be rá as van ta gens de seu car go, em pre -
go ou fun ção, sem pre ju í zo da re mu ne ra ção do car go efe ti vo, e,
não, ha ven do com pa ti bi li da de, será apli ca da a nor ma do in ci so
an te ri or; -

IV — em qual quer caso que exi ja o afas ta men to para exer -
cí cio do man da to ele ti vo, seu tem po de ser vi ço será con ta do para 
to dos os efe i tos le ga is, ex ce to para pro mo ção por me re ci men to; e

V – para efe i to de be ne fí cio pre vi den ciá rio, no caso afas ta -
men to, os va lo res se rão de ter mi na dos como se no exer cí cio es ti -
ves se.

TÍTULO III
Da Orga ni za ção Admi nis tra ti va Mu ni ci pal

CAPITULO I
Da Estru tu ra Admi nis tra ti va

Art. 96. A Admi nis tra ção Mu ni ci pal é cons ti tu í da dos ór -
gãos in te gra dos na  es tru tu ra ad mi nis tra ti va da Pre fe i tu ra e de
en ti da des do ta das de per so na li da de ju rí di ca pró pria.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos da Admi nis tra ção di re ta que
com põem a es tru tu ra ad mi nis tra ti va da Pre fe i tu ra se or ga ni za rão
e se co or de na rão, aten den do aos prin cí pi os téc ni cos re co men dá -
ve is ao bom de sem pe nho de suas fun ções.

Art. 97. A ad mi nis tra ção Pú bli ca di re ta ou in di re ta de qual -
quer dos Po de res do Mu ni cí pio obe de ce rá aos prin cí pi os da le ga -
li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de,

pu bli ci da de e tam bém no se guin te:

I — Os Car gos e fun ções pú bli cos são aces sí ve is aos bra -
si le i ros que pre en cham os re qui si tos es ta be le ci dos em Lei;

II — a in ves ti du ra em car go ou em pre go pú bli co de pen de
de apro va ção pré via em con cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas 
e tí tu los res sal va dos as no me a ções para car go em co mis são de -
cla ra do em lei de li vre no me a ção e exo ne ra ção;

III — O pra zo de va li da de do con cur so será de até dois
anos, pror ro gá vel uma vez, por igual pe río do;

IV – os car gos em co mis são e as fun ções de con fi an ça se -
rão exer ci dos, pre fe ren ci al men te, por ser vi do res ocu pan tes de
car gos de car re i ra téc ni ca ou pro fis si o nal, nos ca sos e con di ções
pre vis tos em lei;

V – é ga ran ti do ao ser vi dor pú bli co mu ni ci pal o di re i to à li -
vre as so ci a ção sin di cal;

VI – a lei es ta be le ce rá os ca sos de con tra ta ção por tem po
de ter mi na do para aten der ne ces si da de tem po rá ria de ex cep ci o -
nal in te res se pú bli co;

VII – a Lei fi xa rá li mi te má xi mo e a re la ção dos va lo res en -
tre a ma i or e a me nor re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos, ob -
ser va dos como li mi te má xi mo, os va lo res per ce bi dos, como sa lá -
rio-base, pelo Pre fe i to;

VIII – os ven ci men tos dos car gos do Po der Le gis la ti vo não
po de rão ser su pe ri o res aos pa gos pelo Po der Exe cu ti vo;

IX – a ad mi nis tra ção fa zen dá ria e seus ser vi do res fis ca is
te rão, den tro de suas áre as de com pe tên cia e ju ris di ção, pro ce -
dên cia so bre os de ma is se to res ad mi nis tra ti vos, na for ma da Lei;



X – so men te por lei es pe cí fi ca po de rão ser cri a das, no âm -
bi to do Mu ni cí pio, em pre sa pú bli ca, so ci e da de de eco no mia mis -
ta, au tar quia ou fun da ções pú bli cas; e

XI – res sal va dos os ca sos es pe ci fi ca dos na le gis la ção, as
obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções se rão con tra ta dos me di an -
te pro ces so de li ci ta ção, com a pré via au to ri za ção do Po der Le -
gis la ti vo.

Art. 98. As li ci ta ções re a li za das pelo Mu ni cí pio, obe de ce -
rão os li mi tes pre vis tos em Lei Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O va lor de re fe rên cia para com pras e
obras será o va lor re gi o nal.

Art. 99. De ve rão ser ob ser va das, nas li ci ta ções, os se guin -
tes pra zos mí ni mos para pres ta ção das pro pos tas:

I – con cor rên cia;

a) para com pras: 15 (quin ze)dias;

b) para obras e ser vi ços: 30 (trin ta) dias;

II – to ma das de pre ços: 8 (oito) dias;

III – con vi te: 3 (três) dias;

Art. 100. Os atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va im por ta rão 
a sus pen são dos di re i tos po lí ti cos, a per da da fun ção pú bli ca, a
in dis po ni bi li da de dos bens e o res sar ci men to ao Erá rio, na for ma
e gra da ção pre vis tas em Lei, sem pre ju í zo à ação pe nal ca bí vel.

CAPÍTULO II
Dos Atos Mu ni ci pa is

SEÇÃO I
Da Pu bli ci da de dos Atos Mu ni ci pa is

Art.101. O Pre fe i to fará pu bli car:

I – men sal men te, o ba lan ce te re su mi do da re ce i ta e da
des pe sa;

II – men sal men te, o mon tan te de cada um dos tri bu tos ar -
re ca da dos e os re cur sos re ce bi dos;

III – até trin ta dias após o en cer ra men to de cada bi mes tre,
o re la tó rio re su mi do da exe cu ção or ça men tá ria;

IV – *Su pri mi do

V – a es co lha do ór gão de im pren sa para di vul ga ção de
Lei ou ato mu ni ci pal far-se-á atra vés de li ci ta ção, de ven do ser
con si de ra das, além do pre ço, a fre qüên cia, o ho rá rio, a ti ra gem e
a dis tri bu i ção.

Art. 102. A Pre fe i tu ra e a Câ ma ra se rão obri ga das a for ne -
cer gra tu i ta men te, a qual quer in te res sa do, no pra zo má xi mo de
15 (quin ze) dias, cer ti dões de atos, con tra tos e de ci sões de seu
in te res se par ti cu lar ou de in te res se co le ti vo, sob pena de des ti tu i -
ção de au to ri da de ou de mis são de ser vi dor que ne gar ou re tar dar 
sua ex pe di ção, sem pre ju í zo de sua res pon sa bi li da de ci vil ou cri -
mi nal.

Art. 103. A lei e atos mu ni ci pa is se rão afi xa dos em lo cal
apro pri a do da sede da Pre fe i tu ra ou da Câ ma ra Mu ni ci pal, con -
for me o caso, e pu bli ca dos em ór gão de im pren sa ofi ci al a ser cri -
a do em lei.

Pa rá gra fo úni co. Ne nhum ato pro du zi rá efe i to an tes de sua 
pu bli ca ção.

SEÇÃO II
Dos Li vros

Art. 104. *Su pri mi do

SEÇÃO III
Dos Atos Admi nis tra ti vos

Art. 105. Os atos ad mi nis tra ti vos da com pe tên cia do Pre fe -
i to de vem ser ex pe di dos com obe diên cia às se guin tes nor mas:

I – de cre to nu me ra do em or dem cro no ló gi ca, nos se guin -
tes ca sos:

a) re gu la men ta ção da lei;
b) ins ti tu i ção, mo di fi ca ção ou ex tin ção de atri bu i ções não

cons tan te em lei;

c) re gu la men ta ção in ter na dos ór gãos que fo rem cri a dos
na ad mi nis tra ção mu ni ci pal;

d) aber tu ra de cré di tos es pe ci a is e su ple men ta res, até o li -
mi te au to ri za do por lei, as sim como de cré di tos ex tra or di ná ri os;

e) de cla ra ção de uti li da de ou ne ces si da de pú bli ca para
fins de de sa pro pri a ção ou ser vi dão ad mi nis tra ti va;

f) apro va ção de re gu la men to ou de re gi men to das en ti da -
des que com põem a ad mi nis tra ção mu ni ci pal;

g) per mis são de uso de bens mu ni ci pa is;

h) nor mas de efe i to ex ter no não pri va ti vas de Lei;
i) fi xa ção e al te ra ção de pre ço;

II – por ta ria, nos se guin tes ca sos:

a) pro vi men to e va cân cia dos car gos pú bli cos e de ma is
atos de efe i tos in di vi du a is;

b) lo ta ção e re lo ta ção nos qua dros de pes so al;

c) aber tu ra de sin di cân cia e pro ces sos ad mi nis tra ti vos,
apli ca ção de pe na li da des e de ma is atos in di vi du a is de efe i to in -
ter no; e

d) ou tros ca sos de ter mi na dos em Lei ou De cre to.

III – con tra to nos se guin tes ca sos:
a) ad mis são de ser vi do res para ser vi ços de ca rá ter tem po -

rá rio, nos ter mos des ta lei Orgâ ni ca.

Pa rá gra fo úni co. os atos cons tan tes dos in ci sos II e III des -
te ar ti go po de rão ser de le ga dos.

SEÇÃO IV
Das Pro i bi ções

Art. 106. É ve da da a re a li za ção de des pe sa sem pré vio
em pe nho.

Art. 107. Para cada em pe nho, o Mu ni cí pio ex tra i rá do cu -
men to de no mi na do “Nota de Empe nho”, que dis ci pli na rá o nome
do cre dor, es pe ci fi ca ção e a im por tân cia de des pe sa, bem como
a de du ção de seu va lor do sal do de do ta ção pró pria.

Art. 108. São as se guin tes des pe sas que po dem ser fe i tas
por adi an ta men to:

I – des pe sas mi ú das;
II – des pe sas de vi a gens; e

III – com pra à vis ta de ma te ri a is fora da sede do Mu ni cí pio
e ou tras sem con di ções de su bor di nar-se ao pro ces so nor mal de
apli ca ção.

Art. 109. O va lor para des pe sa com adi an ta men to não será 
su pe ri or a 0.5% (meio por cen to) do va lor per mi ti do para com pras 
sem li ci ta ções.

Art. 110. O Pre fe i to, o Vi ce-Prefeito, os Ve re a do res e os
ser vi do res mu ni ci pa is, bem como as pes so as li ga das a qual quer
de les, por pa tri mô nio ou pa ren tes co, afim ou con san güí neo, até o 
se gun do grau, ou por ado ção, não po de rão con tra tar com o Mu ni -
cí pio, subs ti tu in do a pro i bi ção até 6 (seis) me ses após fin das as
res pec ti vas fun ções.



Pa rá gra fo úni co. Não se in clu em nes ta pro i bi ção os con tra -
tos cu jas cláu su las e con di ções se jam uni for mes para to dos os
in te res sa dos.

Art. 111. As pes so as ju rí di cas em dé bi to com o sis te ma
mu ni ci pal e com a se gu ri da de so ci al não po de rão con tra tar com
esse Po der e nem dele re ce ber be ne fí ci os e in cen ti vos fis ca is ou
cre di tí ci os.

SEÇÃO V
Das Cer ti dões

Art. 112. A Pre fe i tu ra, e a Câ ma ra se rão obri ga das a for ne -
cer a qual quer in te res sa do, no pra zo 15 (quin ze) dias cer ti dões
dos atos, con tra tos, e de ci sões, des de que re que ri das para fim de 
di re i to de ter mi na do, sob pena de res pon sa bi li da de da au to ri da de
ou ser vi dor que ne gar ou re tar dar a sua ex pe di ção.

Pa rá gra fo úni co. No mes mo pra zo de ve rão aten der às re -
qui si ções ju di ci a is, se ou tro não for fi xa do pelo Juiz.

Art. 113. As cer ti dões re la ti vas ao Po der Exe cu ti vo se rão
for ne ci das pelo Se cre tá rio ou Di re tor, in de pen den te men te de
qual quer pa ga men to de taxa ou con tri bu i ção fi nan ce i ra.

Pa rá gra fo úni co. No re que ri men to es cri to de ve rá cons tar a
qua li fi ca ção do re que ren te e a es pe ci fi ca ção do as sun to.

CAPÍTULO III
Dos Bens Mu ni ci pa is

Art. 114. Cabe ao Pre fe i to a ad mi nis tra ção dos bens mu ni -
ci pa is, res pe i ta da a com pe tên cia da Câ ma ra quan do tra tar-se da -
que les uti li za dos em seu ser vi ço.

Art. 115. to dos os bens mu ni ci pa is de ve rão ser ca das tra -
dos com a iden ti fi ca ção res pec ti va, nu me ran do seus mó ve is se -
gun do o que for es ta be le ci do em re gu la men to, os qua is fi ca rão
sob a res pon sa bi li da de do Che fe da Se cre ta ria, ou equi va len te a
que fo rem ou es ti ve rem dis tri bu í dos.

Art. 116. Os bens pa tri mo ni a is do Mu ni cí pio de ve rão ser
clas si fi ca dos:

I – pela sua na tu re za; e
II – em re la ção a cada ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. De ve rá ser fe i ta, anu al men te, con fe rên cia
da es cri tu ra ção pa tri mo ni al com os bens exis ten tes, e, na pres ta -
ção de con tas de cada exer cí cio, será in clu i do o in ven tá rio de to -
dos os bens mu ni ci pa is.

Art. 117. A ali e na ção, do a ção e per mu ta de bens mu ni ci pa -
is, su bor di na dos à exis tên cia de in te res se pú bli co de vi da men te
jus ti fi ca do, se rão sem pre pre ce di das de ava li a ção e obe de ce rão
às se guin tes nor mas:

I – quan do mó ve is e imó ve is de pen de rão de au to ri za ção
le gis la ti va e con cor rên cia pú bli ca.

Art. 118. O Mu ni cí pio, pre fe ren te men te à ven da ou do a ção
de seus bens imó ve is, ou tor ga rá di re i to real de uso, me di an te
pré via au to ri za ção le gis la ti va e con cor rên cia pú bli ca.

§ 1º O não cum pri men to do que de ter mi na o in ci so an te ri -
or acar re ta rá cri me de res pon sa bi li da de ás pes so as en vol vi das.

§ 2º A ven da, aos pro pri e tá ri os de imó ve is lin de i ros, de
áre as ur ba nas re ma nes cen tes do obras pú bli cas, de pen de rá ape -
nas de pré via ava li a ção e au to ri za ção le gis la ti va, dis pen sa da a li -
ci ta ção.

§ 3º As áre as re sul tan tes de mo di fi ca ção de ali nha men to,
quer se jam apro ve i ta das ou não, se rão ali e na das nas mes mas
con di ções do pa rá gra fo an te ri or.

Art. 119. A aqui si ção de bens mó ve is, por con ta ou per mu -
ta, de pen de rá de pré via ava li a ção e au to ri za ção le gis la ti va.

Art. 120. É pro i bi da a do a ção, ven da ou con ces são de uso
de qual quer fun ção dos par ques, pra ças, jar dins, e de ma is pró pri -
os pú bli cos, sal vo os pe que nos es pa ços des ti na dos a ins ta la ção
de mi cro co mér cio, tem po rá rio ou não.

Art. 121. O uso de bens mu ni ci pa is por ter ce i ros só po de rá 
ser fe i to por con ces são ou per mis são, a tí tu lo pre cá rio e por tem -
po de ter mi na do, me di an te au to ri za ção le gis la ti va.

CAPÍTULO IV
Das Obras e Ser vi ços Mu ni ci pa is

Art. 122. Po de rão ser ce di dos a par ti cu la res, para ser vi ços
tran si tó ri os, má qui nas e ope ra do res da Pre fe i tu ra, des de que não 
haja pre ju í zos para o tra ba lho da ad mi nis tra ção e o in te res sa do
re co lha, pre vi a men te, a re mu ne ra ção ar bi tra da e as si ne ter mo de 
res pon sa bi li da de pela con ser va ção e de vo lu ção dos bens ce di -
dos.

Art. 123. Ne nhum em pre en di men to, obras ou ser vi ços do
Mu ni cí pio po de rá ter iní cio sem pré via ela bo ra ção do pla no res -
pec ti vo, no qual obri ga to ri a men te cons te:

I — sua vi a bi li da de, con ve niên cia e opor tu ni da de para o
in te res se co mum;

II — os por me no res para sua exe cu ção;
III — os re cur sos para o aten di men to das res pec ti vas des -

pe sas;

IV — os pra zos para o seu iní cio e con clu são, acom pa nha -
dos da res pec ti va jus ti fi ca ção;

§ 1º – O res pon sá vel pelo des cum pri men to do dis pos to no
in ci so an te ri or, es ta rá su je i to às pe na li da des le ga is.

§ 2º – Ne nhu ma obra, ser vi ço ou me lho ra men to, sal vo ca -
sos de ex tre ma ur gên cia, se rão exe cu ta dos sem pré vio or ça men -
to de seu cus to.

§ 3º – As obras pú bli cas po de rão ser exe cu ta das pela Pre -
fe i tu ra, por suas au tar qui as e de ma is en ti da des da Admi nis tra ção 
in di re ta, e por ter ce i ros, me di an te li ci ta ção.

Art. 124. A per mis são de ser vi ço pú bli co a tí tu lo pre cá rio
será ou tor ga da por de cre to do Pre fe i to, após edi tal de cha ma -
men to de in te res sa dos para a es co lha do me lhor pre ten den te,
sen do que a con ces são só será fe i ta com au to ri za ção le gis la ti va,
me di an te con tra to, pre ce di do de con cor rên cia pú bli ca.

§ 1º – Se rão nu las de ple no di re i to as per mis sões e as
con ces sões, bem como qua is quer ou tros ajus tes fe i tos em de sa -
cor do com o es ta be le ci do nes te ar ti go.

§ 2º – Os ser vi ços per mi ti dos ou ce di dos fi ca rão sem pre
su je i tos à re gu la men ta ção e fis ca li za ção do Mu ni cí pio, in cum bi do, 
aos que os exe cu tem, sua per ma nen te atu a li za ção e ade qua ção
às ne ces si da des dos usuá ri os.

§ 3º O Mu ni cí pio po de rá re to mar, sem in de ni za ção, os ser -
vi ços per mi ti dos ou con ce di dos, des de que exe cu ta dos em des -
con for mi da de com o ato ou con tra to, bem como aque les que se
re ve la rem in su fi ci en tes para aten di men to dos usuá ri os.

§ 4º – As con cor rên ci as para con ces são de ser vi ços pú bli -
cos de ve rão ser pre ce di dos de am pla pu bli ci da de den tro do Mu ni -
cí pio, além de le va da a pú bli co pela im pren sa em ou tros Mu ni cí pi -
os e Esta dos, me di an te edi tal re su mi do.

Art. 125. As ta ri fas dos ser vi ços pú bli cos de ve rão ser fi xa -
das pelo Exe cu ti vo atra vés, após pré vio es tu do e apro va ção por
Co mis são Espe ci al da qual par ti ci pam 2 (dois) ve re a do res in di ca -



dos pelo Pre si den te da Câ ma ra, e 1 (um) re pre sen tan te da Co -
mu ni da de.

Art. 126. Nos ser vi ços, obras e con ces sões do Mu ni cí pio,
bem como nas com pras e ali e na ções, será ado ta da a li ci ta ção,
nos ter mos da Lei.

Art. 127. O Mu ni cí pio po de rá re a li zar obras de in te res se
co mum, me di an te con vê nio com o Esta do, a União ou en ti da des
par ti cu la res, bem as sim atra vés de con sór cio com ou tros Mu ni cí -
pi os.

CAPÍTULO V
Da Admi nis traç do Tri bu tá ria e Fi nan ce i ra

SEÇÃO I
Dos Tri bu tos Mu ni ci pa is

Art. 128. São tri bu tos mu ni ci pa is os im pos tos, as ta xas e
as con tri bu i ções de me lho ria, de cor ren te de obras pú bli cas, ins ti -
tu í das por Lei Mu ni ci pal, aten di dos os prin cí pi os es ta be le ci dos
nas Cons ti tu i ções Fe de ral e Esta du al e nas nor mas ge ra is de Di -
re i to Tri bu tá rio.

Art. 129. São de com pe tên cia do Mu ni cí pio os im pos tos
so bre:

I — pro pri e da de ru ral e ter ri to ri al ur ba na;

II — trans mis são in ter-vivos, a qual quer tí tu lo, por ato one -
ro so, de bens imó ve is, por na tu re za ou aces são fí si ca, e de di re i -
tos re a is so bre imó ve is, ex ce to os de ga ran tia, bem como ces são
de di re i tos e sua aqui si ção;

III — ven das a va re jo de com bus tí ve is lí qui dos e ga so sos,
ex ce to aque les pro i bi dos por le gis la ção fe de ral; e

IV — ser vi ços de qual quer na tu re za, não com pre en di dos
na com pe tên cia do Esta do, de fi ni dos em Lei Com ple men tar pre -
vis ta no ar ti go 146 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º – O im pos to pre vis to no in ci so I po de rá ser pro gres si -
vo, nos ter mos da lei, de for ma a as se gu rar o cum pri men to da
fun ção so ci al.

§ 2º – O im pos to pre vis to no ar ti go II não in ci de so bre a
trans mis são de bens ou di re i tos in cor po ra dos ao pa tri mô nio de
pes soa ju rí di ca em re a li za ção de ca pi tal, nem so bre a trans mis -
são ex tin ta de pes soa ju rí di ca sal vo se nes ses ca sos a ati vi da de
pre pon de ran te do ad qui ren te for a com pra e ven da de bens ou di -
re i tos, lo ca ção de bens imó ve is ou ar ren da men to mer can til.

§ 3º – A lei de ter mi na rá me di das para que os con su mi do -
res se jam es cla re ci dos dos im pos tos pre vis tos nos in ci sos III e IV.

Art. 130. As ta xas só po de rão ser ins ti tu í das por lei, em ra -
zão do exer cí cio do po der de po lí cia ou pela uti li za ção efe ti va ou
po ten ci al dos ser vi ços pú bli cos, es pe cí fi cos e di vi sí ve is, pres ta -
dos aos con tri bu in tes ou pos tos à dis po si ção pelo Mu ni cí pio.

Art. 131. A con tri bu i ção de me lho ria po de rá ser co bra da
dos pro pri e tá ri os de imó ve is va lo ri za dos por obras pú bli cas mu ni -
ci pa is, ten do como li mi te to tal a des pe sa re a li za da e como li mi te
in di vi du al o acrés ci mo de va lor que a obra re sul tar para cada imó -
vel be ne fi ci a do.

§ 1º – Po de rá a Pre fe i tu ra isen tar imó ve is be ne fi ci a dos
pela va lo ri za ção, des de que haja fla gran te e do cu men ta da com -
pro va ção do ca rá ter so ci al da pro pri e da de, ou ma ni fes ta au sên cia 
de po der aqui si ti vo de seu pro pri e tá rio, que o im pe ça de sal dar o
dé bi to com o Po der Pú bli co, des de que haja a pré via au to ri za ção
le gis la ti va.

§ 2º – Sem pre que pos sí vel, os im pos tos te rão ca rá ter
pes so al e se rão gra du a dos se gun do a ca pa ci da de eco nô mi ca do
con tri bu in te, fa cul ta do à ad mi nis tra ção mu ni ci pal, es pe ci al men te
para con fe rir afe ti vi da de a es ses ob je ti vos, iden ti fi car, res pe i ta dos 
os di re i tos

in di vi du a is e nos ter mos da lei, o pa tri mô nio, os ren di men -
tos e as ati vi da des eco nô mi cas do con tri bu in te.

§ 3º – as ta xas não po de rão ter base de cál cu lo pró pria de
im pos tos.

SEÇÃO II
Da Fis ca li za ção Con tá bil, Fi nan ce i ra, e Orça men tá ria

Art. 132. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria,
ope ra ci o nal e pa tri mo ni al do Mu ni cí pio e de to das as en ti da des
da Admi nis tra ção di re ta, in di re ta e fun da ci o nal, quan to à le ga li da -
de, mo ra li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção das sub -
ven ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci da pela Câ ma ra Mu ni -
ci pal.

Art. 133. Toda pes soa fí si ca ou en ti da de pú bli ca que ar re -
ca de, guar de, uti li ze, ge ren cie, ou ad mi nis tre di nhe i ro, bens e va -
lo res pú bli cos mu ni ci pa is, ou pe los qua is o mu ni cí pio seja res pon -
sá vel, ou quem em nome des te as su ma obri ga ções de na tu re za
fi nan ce i ra ou pa tri mo ni al, está obri ga do de pres tar con tas de
seus atos, na for ma des ta Lei.

Art. 134. Qu an do ocor rer anu la ção par ci al ou to tal de do ta -
ção or ça men tá ria, de ve rá o Pre fe i to co mu ni car o fato à Câ ma ra
Mu ni ci pal, den tro de 48 (qua ren ta e oito) ho ras ex pli can do:

I – nome, có di go, e va lor da con ta-anulada;

II – va lor anu la do;

III – nome, có di go e va lor das con tas adi ci o na das com va -
lo res cor res pon den tes à anu la ção;

IV – data e nú me ro do ins tru men to le gal usa do na anu la -
ção.

§ 1º A fis ca li za ção exer ci da pela Câ ma ra Mu ni ci pal, me di -
an te o con tro le ex ter no do Tri bu nal de Con tas do Pre fe i to, o
acom pa nha men to das ati vi da des fi nan ce i ras e or ça men tá ri as, o
jul ga men to das con tas dos ad mi nis tra do res e de ma is res pon sá -
ve is por bens e va lo res pú bli cos.

§ 2º As con tas do Pre fe i to, pres ta das anu al men te, se rão
jul ga das pela Câ ma ra Mu ni ci pal, em até 60 (ses sen ta) dias após
o re ce bi men to do pa re cer pré vio do Tri bu nal de Con tas do Esta -
do, con si de ran do-se jul ga das, nos ter mos das con clu sões des se
pa re cer, se não hou ver de li be ra ção no pra zo fi xa do.

§ 3º O Pa re cer pré vio de que tra ta o ca put des te ar ti go,
so men te de i xa rá de pre va le cer por de ci são de 2/3 (dois ter ços)
dos Mem bros da Câ ma ra.

§ 4º As con tas do Mu ni cí pio fi ca rão du ran te 60 (ses sen ta)
dias à dis po si ção de qual quer con tri bu in te para exa me e apre ci a -
ção, po den do ques ti o nar-lhe a le gi ti mi da de, nos ter mos da Lei.

§ 5º As con tas da Câ ma ra Mu ni ci pal, pres ta das anu al men -
te, se rão jul ga das pelo Tri bu nal de Con tas do Esta do no pra zo de
180 (cen to e oi ten ta) dias após seu re ce bi men to.

§ 6º Qu al quer ci da dão, par ti do po lí ti co, as so ci a ção ou sin -
di ca to é par te Le gí ti ma para, na for ma da Lei, de nun ci ar ir re gu la -
ri da des ou ile ga li da des pe ran te o Tri bu nal de Con tas do Esta do.

Art. 135. O Exe cu ti vo man te rá sis te ma de con tro le in ter no
a fim de:

I – cri ar con di ções in dis pen sá ve is para as se gu rar efi cá cia
ao con tro le e re gu la ri da de à re a li za ção da re ce i ta e des pe sa;



II – acom pa nhar as exe cu ções de pro gra mas de tra ba lho e 
or ça men to;

III – ava li ar os re sul ta dos al can ça dos pe los ad mi nis tra do -
res; e

IV – ve ri fi car a exe cu ção dos con tra tos.
Art. 136. Os Po de res le gis la ti vo e exe cu ti vo mu ni ci pal man -

te rão de for ma in te gra da, Sis te ma de con tro le in ter no com o fim
de:

I – ava li ar o cum pri men to das me tas pre vis tas no Pla no
Plu ri a nu al, a exe cu ção dos pro gra mas dos pro gra mas de go ver no 
e dos or ça men tos do Mu ni cí pio;

II – com pro var a le ga li da de e ava li ar os re sul ta dos, quan to
a efi cá cia, de ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al nos
ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção.

III – mu ni ci pal, bem como da apli ca ção de re cur sos pú bli -
cos por en ti da des de di re i to pri va do;

IV – ve ri fi car a exe cu ção dos con tra tos;

V – apo i ar o con tro le ex ter no no exer cí cio de sua mis são
cons ti tu ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Os re pre sen tan tes pelo con tro le in ter no,
ao to ma rem co nhe ci men to de qual quer ir re gu la ri da de ou ile ga li -
da de, dela da rão ciên cia ao Tri bu nal de Con tas do Esta do sob
pena de res pon sa bi li da de so li dá ria.

SEÇÃO III
Da Re ce i ta e da Des pe sa

Art. 137. A re ce i ta mu ni ci pal cons ti tu ir-se-á da ar re ca da ção 
dos tri bu tos mu ni ci pa is, da par ti ci pa ção em tri bu tos da União e do 
Esta do, dos re cur sos re sul tan tes do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os (FPM) e da uti li za ção de seus bens, ser vi ços, ati vi da -
des e ou tros in gres sos.

Pa rá gra fo úni co. Não se cons ti tu ir-se-ão par tes da re ce i ta
mu ni ci pal as trans fe rên ci as de re cur sos pelo Esta do e União pro -
ve ni en tes de con vê ni os es pe cí fi cos.

Art. 138. Per ten cem ao Mu ni cí pio:

I – o pro du to da ar re ca da ção de im pos tos da União so bre
ren das e pro ven tos de qual quer na tu re za, in ci den te na fon te, so -
bre ren di men tos pa gos, a qual quer tí tu lo, pela Admi nis tra ção di re -
ta, au tar qui as, e fun da ções mu ni ci pa is;

II – cin qüen ta por cen to (50%) do pro du to da ar re ca da ção
do im pos to da União so bre a pro pri e da de ter ri to ri al ru ral, re la ti va -
men te aos imó ve is si tu a dos no Mu ni cí pio;

III – cin qüen ta por cen to do pro du to de ar re ca da ção do im -
pos to do Esta do so bre a pro pri e da de de ve í cu los au to mo to res li -
cen ci a dos no ter ri tó rio mu ni ci pal; e

IV — vin te e cin co por cen to (25%) do pro du to da ar re ca -
da ção do im pos to do Esta do so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la -
ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ção de ser vi ços in te res ta du al
e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção.

Pa rá gra fo úni co. As ta ri fas dos ser vi ços pú bli cos de ve rão
co brir seus cus tos, sen do re a jus tá ve is quan do se tor na rem de fi ci -
en tes ou ex ce den tes.

Art. 139. A fi xa ção dos pre ços pú bli cos, de vi dos pela uti li -
za ção de bens, ser vi ços e ati vi da des mu ni ci pa is, será fe i ta pelo
Pre fe i to me di an te edi ção de De cre to.

Art. 140. Ne nhum con tri bu in te será obri ga do ao pa ga men -
to de qual quer tri bu to lan ça do pela Pre fe i tu ra sem pré via no ti fi ca -
ção.

§ 1º Con si de ra-se no ti fi ca ção a en tre ga do avi so de lan ça -
men to no do mi ci lio fis cal do con tri bu in te, nos ter mos da le gis la -
ção vi gen te.

§ 2º Do lan ça men to do tri bu to cabe re cur so ao Pre fe i to, as -
se gu ra do para sua in ter po si ção o pra zo de 15 (quin ze) d ias, con -
ta dos da no ti fi ca ção.

Art. 141. A des pe sa pú bli ca aten de rá aos prin cí pi os es ta -
be le ci dos na Cons ti tu i ção Fe de ral e às nor mas de Di re i to Fi nan -
ce i ro.

Art. 142. Ne nhu ma des pe sa será or de na da ou sa tis fe i ta
sem que exis ta cré di to dis po ní vel e vo ta do pela Câ ma ra, sal vo a
que cor rer por con ta de cré di to ex tra or di ná rio.

Art. 143. Ne nhu ma Lei que crie ou au men te des pe sas será 
exe cu ta da sem que dela cons te a in di ca ção do re cur so para aten -
di men to do cor res pon den te en car go.

Art. 144. As dis po ni bi li da des de ca i xa do Mu ni cí pio, de
suas au tar qui as e fun da ções e das em pre sas por ele con tro la das, 
se rão de po si ta das em ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a is, ex ce to
quan do as mes mas não man ti ve rem agên cia no Mu ni cí pio, sal vo
os ca sos pre vis tos em Lei.

SEÇÃO IV
Do Orça men to

Art. 145. O Pro je to de Lei Orça men tá ria de mons tra rá o efe -
i to en tre re ce i ta e des pe sa, em caso de isen ções, anis tia re mis -
sões, sub sí di os e be ne fí ci os fi nan ce i ros tri bu tá ri os ou cre di tí ci os.

Art. 146. A Lei Orça men tá ria não con te rá dis po si ti vo es tra -
nhos à pre vi são de re ce i ta e fi xa ção da des pe sa, per mi ti dos os
cré di tos su ple men ta res e a con tra ta ção de ope ra do res de cré di to, 
ain da que por an te ci pa ção da re ce i ta, após au to ri za ção le gis la ti -
va.

Art. 147. Apli car-se-á à le gis la ção fi nan ce i ra e or ça men tá -
ria o dis pos to no art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral, quan to aos
itens e pa rá gra fos ca bí ve is.

Art. 148. O Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá, até 30 (trin ta) dias,
após o en cer ra men to de cada bi mes tre, re la tó rio re su mi do da
exe cu ção or ça men tá ria.

Art. 149. A ela bo ra ção da Lei Orça men tá ria anu al e plu ri a -
nu al de in ves ti men tos obe de ce rá às re gras es ta be le ci das na
Cons ti tu i ção Fe de ral, na Cons ti tu i ção Esta du al, nas nor mas de
Di re i to Fi nan ce i ro e nos pre ce i tos des ta Lei Orgâ ni ca.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo tor na rá pú bli co, até 30
(trin ta) dias após o en cer ra men to de cada bi mes tre, re la tó rio re -
su mi do da exe cu ção or ça men tá ria.

Art. 150. Os Pro je tos de lei re la ti vos ao pla no plu ri a nu al,
or ça men to anu al e cré di tos adi ci o na is, se rão apre ci a dos pela Co -
mis são de Orça men to e Fi nan ças, à qual ca be rá:

I — exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os pro je tos e as con -
tas apre sen ta das anu al men te pelo Pre fe i to Mu ni ci pal; e

II — exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os pla nos e pro gra -
mas de in ves ti men tos e exer cer o acom pa nha men to e fis ca li za -
ção or ça men tá ria, sem pre ju í zo da atu a ção das de ma is co mis -
sões da Câ ma ra.

§ 1º As emen das se rão apre sen ta das na Co mis são, que
so bre elas emi ti rá pa re cer, e apre ci a das na for ma re gi men tal.

§ 2º As emen das ao Pro je to de Lei do Orça men to Anu al
ou os pro je tos que o mo di fi quem, so men te po dem ser apro va das
caso:

I — se jam com pa tí ve is com o pla no plu ri a nu al;



II — in di quem os re cur sos ne ces sá ri os, ad mi ti dos ape nas
os pro ve ni en tes de anu la ção de des pe sa, ex clu í das as que in ci -
dam so bre:

a) do ta ções para pes so al e seus en car gos;

b) ser vi ço da dí vi da; ou

III — se jam re la ci o na das:

a) com a cor re ção de er ros ou omis sões; ou

b) com as dis po si ti vos do tex to do pro je to de lei.

§ 3º Os re cur sos que, em de cor rên cia de veto, emen da ou
re je i ção do Pro je to de Lei Orça men tá ria anu al, fi ca rem sem des -
pe sas cor res pon den tes, po de rão ser uti li za dos, con for me o caso,
me di an te cré di tos es pe ci a is ou su ple men ta res, com pré via e es -
pe cí fi ca au to ri za ção le gis la ti va.

Art. 151. A Lei Orça men tá ria anu al com pre en de rá o or ça -
men to fis cal re fe ren tes aos po de res do Mu ni cí pio, seus fun dos,
ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção di re ta e in di re ta.

Art. 152. O Pre fe i to en vi a rá à Câ ma ra, no pra zo con sig na -
do na Lei Com ple men tar Fe de ral, a pro pos ta de or ça men to anu al
do Mu ni cí pio para o exer cí cio se guin te.

§ 1º O não cum pri men to no dis pos to no ca put des te ar ti go 
im pli ca rá na ela bo ra ção, pela Câ ma ra, in de pen den te men te do
en vio da pro pos ta, de com pe ten te Lei de Me i os, to man do por
base a Lei Orça men tá ria em vi gor.

§ 2º O Pre fe i to po de rá en vi ar men sa gem à Câ ma ra para
pro por a mo di fi ca ção de Pro je to de Lei Orça men tá ria en quan to
não ini ci a da a vo ta ção da par te que de se ja al te rar.

Art. 153. A Câ ma ra não en vi an do, no pra zo con sig na do na
Lei Com ple men tar Fe de ral, o Pro je to de Lei Orça men tá ria à san -
ção, será pro mul ga do como lei, pelo Pre fe i to, o pro je to ori gi ná rio
do Exe cu ti vo.

Art. 154. Re je i ta do pela Câ ma ra, o Pro je to de Lei Orça -
men tá ria pre va le ce rá, para o ano se guin te, o or ça men to do exer -
cí cio em cur so, apli can do-se-lhe e atu a li za ção dos va lo res.

Art. 155. Apli cam-se ao Pro je to de Lei Orça men tá ria, no
que não con tra ri ar o dis pos to nes ta se ção, as re gras do pro ces so 
le gis la ti vo.

Art. 156. O Mu ni cí pio, para exe cu ção de pro je tos, pro gra -
mas, obras, ser vi ços ou des pe sas cuja exe cu ção se pro lon gue
além de um exer cí cio fi nan ce i ro, de ve rá ela bo rar or ça men tos plu -
ri a nu a is de in ves ti men tos.

Art. 157. O Orça men to será uno, in cor po ran do-se, obri ga -
to ri a men te, na re ce i ta, to dos os tri bu tos, ren das e su pri men tos de 
fun dos, e in clu in do-se, des cri mi na da men te, nas des pe sas, as do -
ta ções ne ces sá ri as ao cus te io de to dos os ser vi ços mu ni ci pa is.

Art. 158. 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 sua in clu são, sob
pena de cri me de res pon sa bi li da de.

Art. 159. 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 4 (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.

Art. 160. Aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so men te será
ad mi ti da para aten der às des pe sas im pre vi sí ve is e ur gen tes,
como aque las de cor ren tes de ca la mi da de pú bli ca.

TÍTULO IV
Da Ordem Eco nô mi ca e So ci al

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 161. O Mu ni cí pio, den tro de sua com pe tên cia or ga ni -
za rá a or dem eco nô mi ca e so ci al, con ci li an do a li ber da de de ini ci -
a ti va com os su pe ri o res in te res ses da co le ti vi da de.

Art. 162. São di re i tos so ci a is a edu ca ção, a sa ú de, o tra ba -
lho, o la zer, a se gu ran ça a pre vi dên cia so ci al, a pro te ção à ma ter -
ni da de e à in fân cia e a as sis tên cia aos de sam pa ra dos, na for ma
do dis pos to na Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 163. A in ter ven ção do Mu ni cí pio do do mí nio eco nô mi -
co terá por ob je ti vo de fen der e ori en tar a pro du ção, de fen der os
in te res ses do povo e pro mo ver a jus ti ça e so li da ri e da de so ci al.

Pa rá gra fo úni co. A or dem eco nô mi ca no Mu ni cí pio se nor -
te a rá pelo res pe i to à pro pri e da de pri va da, pela fun ção eco nô mi ca 
e so ci al da pro pri e da de, a li vre con cor rên cia, a re du ção das de si -
gual da des so ci a is e a bus ca do ple no em pre go.

Art. 164. O tra ba lho é obri ga ção so ci al ga ran ti do a to dos o
di re i to ao em pre go e á jus ta re mu ne ra ção, que pro por ci o ne exis -
tên cia dig na do ci da dão no an se io da fa mí lia e da so ci e da de.

Art. 165. O Mu ni cí pio con si de ra rá, o ca pi tal não ape nas
como ins tru men to pro du tor de lu cros, mas como meio de ex pan -
são eco nô mi ca e de bem es tar co le ti vo.

Art. 166. O Mu ni cí pio as sis ti rá os tra ba lha do res ru ra is e
suas or ga ni za ções le ga is, pro cu ran do pro por ci o nar-lhes, en tre
ou tros be ne fí ci os, me i os de pro du ção, de tra ba lho, pre ço jus to, fa -
ci li da des para co mer ci a li za ção de seus pro du tos e
bem-estar-social.

Art. 167. O mu ni cí pio man te rá am pla fis ca li za ção nos ser -
vi ços pú bli cos por ele con ce di dos e fará re vi são de suas ta ri fas.

Art. 168. O mu ni cí pio dis pen sa rá à mi cro em pre sa, no por te 
as sim de fi ni do em lei fe de ral, tra ta men to ju rí di co di fe ren ci a do, vi -
san do in cen ti vá-la pela sim pli fi ca ção de suas obri ga ções ad mi nis -
tra ti vas, tri bu tá ri as, pro vi den ci a ri as, e cre di tí ci as, ou pela eli mi na -
ção e re du ção des tas, por meio de Lei.

Art. 169. É atri bu i ção do Mu ni cí pio, no li mi te de sua com -
pe tên cia e nos se to res dis cri mi na dos:

I — Ati vi da des ge ra is
a) con ser var e ge rir o Pa tri mô nio Pú bli co;

b) for mar con vê ni os com en ti da des pú bli cas ou par ti cu la -
res e con sór ci os com ou tros Mu ni cí pi os;

c) cons ti tu ir Gu ar da Mu ni ci pal des ti na da à pro te ção de
seus bens, ser vi ços e ins ta la ções;

d) cri ar Cor po de Bom be i ros vo lun tá ri os, nos ter mos das
le gis la ções fe de ral e es ta du al per ti nen tes;

e) dis por so bre o ser vi ço fu ne rá rio e de ce mi té rio, en car re -
gan do-se da ad mi nis tra ção da que les que fo rem pú bli cos e fis ca li -
zan do os ex plo ra dos pe las en ti da des pri va das;

f) dis por so bre re gis tro de va ci na ção e cap tu ra de ani ma is;

g) fi xar os fe ri a dos mu ni ci pa is e da tas co me mo ra ti vas de
acor do com as tra di ções lo ca is;

II — ati vi da des ur ba nas:

a) con di ções e ho rá ri os para fun ci o na men to de es ta be le ci -
men tos in dus tri a is, co mer ci a is, de pres ta ção de ser vi ços e si mi la -
res, ob ser va dos as nor mas fe de ra is e es ta du a is per ti nen tes;

b) dis por so bre es pe tá cu los e di ver sões pú bli cas;

c) dis ci pli nar a co mer ci a li za ção de bens e ser vi ços;



d) re gu la men tar, au to ri zar e fis ca li zar a fi xa ção de car ta -
zes e anún ci os bem como a uti li za ção de qua is quer ou tros me i os
de pu bli ci da de e pro pa gan da;

e) dis ci pli nar a uti li za ção de vias e lo gra dou ros pú bli cos;

f) dis ci pli nar o co mér cio am bu lan te;
g) in ter di tar edi fi ca ções em ru í nas em con di ções de in sa lu -

bri da de;

h) es ta be le cer e im plan tar a po lí ti ca de edu ca ção para o
trân si to;

i) fis ca li zar o uso e o ar ma ze na men to de agro tó xi cos, seus 
com po nen tes e afins;

III — ati vi da des eco nô mi co-sociais:
a) re gu la men tar a con ces são de au xí lio e sub ven ções;

b) dis por so bre a per mis são e con ces são de ser vi ços pú -
bli cos;

c) es ta be le cer nor mas para a con ces são de di re i to real de
uso de bens mu ni ci pa is;

d) dis ci pli nar a ali e na ção e ces são de bens imó ve is;

e) cri ar, or ga ni zar e su pri mir dis tri tos, ob ser va da a le gis la -
ção es ta du al;

f) ad qui rir ou ali e nar bens, me di an te au to ri za ção le gis la ti -
va;

g) de sa pro pri ar bens por ne ces si da de, uti li da de pú bli ca ou 
in te res se so ci al me di an te au to ri za ção le gis la ti va;

h) cri ar tri bu tos mu ni ci pa is, bem como au to ri zar isen ções e 
anis ti as fis ca is e re mis são de dí vi das, me di an te au to ri za ção le gis -
la ti va;

i) ob ter e con ce der em prés ti mos e re a li zar ope ra ções de
cré di tos, bem como dis por so bre a for ma e os me i os de seu pa -
ga men to, me di an te au to ri za ção le gis la ti va.

CAPÍTULO II
Da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al

Art. 170. O Mu ni cí pio, den tro de sua com pe tên cia, cri a rá o
fun do de pre vi dên cia, re gu la rá o ser vi ço so ci al, fa vo re cen do e co -
or de nan do as ini ci a ti vas par ti cu la res que vi sem este ob je ti vo.

§ 1º Ca be rá ao Mu ni cí pio pro mo ver e exe cu tar as obras
que, por sua na tu re za, não pos sam ser aten di das pe las ins ti tu i -
ções de ca rá ter pri va do.

§ 2º O pla no de as sis tên cia so ci al do Mu ni cí pio, nos ter -
mos que a Lei es ta be le cer, terá por ob je ti vo a cor re ção dos de se -
qui lí bri os do sis te ma so ci al e a re cu pe ra ção dos ele men tos de sa -
jus ta dos, vi san do um de sen vol vi men to so ci al har mô ni co, con so -
an te o pre vis to no art. 203 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 171. Com pe te ao Mu ni cí pio su ple men tar, se for o caso, 
os pla nos da se gu ri da de so ci al es ta be le ci dos em Lei Fe de ral.

GAPÍTULO III
Da Sa ú de

Art. 172.  A sa ú de é di re i to de to dos e de ver do po der pú -
bli co e co mu ni tá rio, as se gu ra da me di an te po lí ti cas que vi sem a
pre ven ção e/ou a eli mi na ção dos ris cos de do en ças e ou tros
agra vos, com aces so uni ver sal e igua li tá rio dos mu ní ci pes às
ações e ser vi ços para a sua pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção.

§ 1º As ações e ser vi ços de sa ú de são de na tu re za pú bli -
ca.

§ 2º O Mu ni cí pio dis po rá, nos ter mos da lei, so bre a re gu -
la men ta ção, fis ca li za ção, e con tro le das ati vi da des de sa ú de pú -
bli ca.

§ 3º O Mu ni cí pio pro mo ve rá:
I — a for ma ção de cons ciên cia sa ni tá ria in di vi du al nas pri -

me i ras ida des, atra vés do en si no pri má rio;
II — os ser vi ços hos pi ta la res in dis pen sá ve is, em co o pe ra -

ção com a União e o Esta do e tam bém com as em pre sas pri va -
das e en ti da des fi lan tró pi cas.

III — o com ba te ás mo lés ti as es pe cí fi cas e con ta gi o sas;

IV — o com ba te ao uso de tó xi cos.
Art. 173. É res pon sa bi li da de do Mu ni cí pio, den tro das se -

guin tes ati vi da des:
I – sa ú de e as sis tên cia so ci al
a) cu i dar da sa ú de e pres tar as sis tên cia so ci al;

b) in te grar o Sis te ma Úni co de Sa ú de, im ple men tan do no
âm bi to do Mu ni cí pio, as ações e ser vi ços sob sua res pon sa bi li da -
de, com a co o pe ra ção téc ni ca e fi nan ce i ra do es ta do e da União;

c) co or de nar e exe cu tar os pro gra mas de as sis tên cia so ci -
al, ob ser van do as nor mas fe de ra is e es ta du a is;

II — sa ne a men to;
a) for mu lar e im plan tar a po lí ti ca mu ni ci pal de sa ne a men to, 

bem como con tro lar e ava li ar o seu cum pri men to ob ser va das, em 
es pe ci al, as di re tri zes do de sen vol vi men to ur ba no;

b) pla ne jar, exe cu tar, ope rar e man ter os ser vi ços de abas -
te ci men to de água, es go to sa ni tá rio e de dre na gem; 

c) – es ta be le cer áre as de pre ser va ção das águas uti li zá ve -
is para o abas te ci men to da po pu la ção;

d) im plan tar sis te mas de aler ta e de fe sa ci vil para ga ran tir
a se gu ran ça e a sa ú de pú bli ca quan do de even tos hi dro ló gi cos
in de se já ve is e ou tros fe nô me nos na tu ra is;

e) fis ca li zar o uso das águas des ti na das ao abas te ci men to
pú bli co e in dus tri al e de ir ri ga ção, as sim como pro mo ver o com -
ba te às se cas e às inun da ções.

Art. 174. O Po der Pú bli co Mu ni ci pal man te rá pro gra mas
per ma nen tes de edu ca ção e sa ú de na ci da de e na zona ru ral, vi -
san do não só a er ra di ca ção das do en ças exis ten tes, mas tam -
bém a pro mo ção de cam pa nhas de me di ci na pre ven ti va.

§ 1º Fa rão par te des te pro gra ma a for ma ção de no vos
agen tes de sa ú de e a ins ta la ção de pos tos de aten di men to, so -
bre tu do no in te ri or, equi pa dos para aten der ca sos de pri me i ros
so cor ros com me di ca men tos e apa re lhos de me dir pres são e a
tem pe ra tu ra, po den do ser ad mi nis tra dos pela Pre fe i tu ra ou pela
pró pria co mu ni da de, por de le ga ção do Po der Mu ni ci pal.

§ 2º Para en ca mi nha men to da cam pa nha da me di ci na pre -
ven ti va, à Pre fe i tu ra dará pri o ri da de à aber tu ra de po ços ar te si a -
nos que aten dam ao abas te ci men to das pe que nas co mu ni da des
do in te ri or e ba ir ros da ci da de onde fal te água di a ri a men te, vi a bi -
li zan do tam bém con vê ni os para tra ta men to de água e es go to.

§ 3º Ma nu ten ção de uma equi pe mé di ca e odon to ló gi ca
em re gi me de vi si tas pe rió di cas nas es co las da ci da de e do in te ri -
or, des ti na da a aten der à cli en te la es tu dan til.

Art. 175. O Mu ni cí pio cu i da rá do de sen vol vi men to das
obras e ser vi ços re la ti vos ao sa ne a men to e ur ba nis mo, com a as -
sis tên cia da União e do Esta do, sob con di ções es ta be le ci das na
Lei Com ple men tar Fe de ral.

Art. 176. O di re i to à sa ú de im pli ca nos se guin tes di re i tos
fun da men ta is:

I — con di ções dig nas de tra ba lho, sa ne a men to, mo ra dia,
ali men ta ção, edu ca ção, trans por te, e la zer;

II — res pe i to ao meio am bi en te e con tro le da po lu i ção am -
bi en tal;



III — op ção quan to ao pla ne ja men to fa mi li ar e ta ma nho da 
pro le, de con for mi da de com a éti ca mé di ca;

IV — aces so uni ver sal e igua li tá rio de to dos os ha bi tan tes
do Mu ni cí pio às ações e ser vi ços de pro mo ção, pro te ção e re cu -
pe ra ção da sa ú de, sem qual quer dis cri mi na ção; e

V — pro i bi ção de co bran ça do usuá rio pela pres ta ção de
ser vi ços de as sis tên cia à sa ú de pú bli ca.

Art. 177. As ações e ser vi ços 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 o Sis te ma Mu ni ci pal
de Sa ú de e or ga ni za do de acor do com as se guin tes di re tri zes:

I — dis tri ta li za ção dos re cur sos, téc ni cas e prá ti cas; e
II — in te gra li da de na pres ta ção das ações de sa ú de, ade -

qua das às re a li da des epi de mi o lo gi cas lo ca is.
Art. 178. O Sis te ma Mu ni ci pal de Sa ú de será fi nan ci a do

com re cur sos do or ça men to do Mu ni cí pio, do Esta do, da se gu ri -
da de so ci al, da União, além de ou tras fon tes.

§ 1º É ve da da a des ti na ção de re cur sos pú bli cos para au -
xí li os por sub ven ções a ins ti tu i ções pri va das com fins lu cra ti vos.

§ 2º As ins ti tu i ções pri va das po de rão par ti ci par, de for ma
su ple men tar, do Sis te ma Mu ni ci pal de Sa ú de, me di an te con tra to
pú bli co ou de di re i to pri va do e con vê nio, ten do pre fe rên cia as en -
ti da des fi lan tró pi cas e as sem fins lu cra ti vos.

CAPÍTULO IV
Da Fa mí lia, da Edu ca ção, da Cul tu ra e dos Des por tos

Art. 179. O Mu ni cí pio es ti mu la rá o de sen vol vi men to das
ciên ci as, das ar tes, das le tras, e da cul tu ra em ge ral, ob ser van do
o dis pos to na Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º A Lei dis po rá so bre a fi xa ção de da tas co me mo ra ti vas 
de alta sig ni fi ca ção para o Mu ni cí pio.

§ 2º Ao Mu ni cí pio cum pre pro te ger os do cu men tos, as
obras e ou tros bens de va lor his tó ri co, ar tís ti co e cul tu ral, os mo -
nu men tos, as pa i sa gens na tu ra is no tá ve is e os Sí ti os ar que o ló gi -
cos.

Art. 180. O de ver do Mu ni cí pio com a Edu ca ção será efe ti -
va do me di an te a ga ran tia de:

I – en si no fun da men tal, obri ga tó rio e gra tu i to, in clu si ve
para os que a ele não ti ve rem aces so na ida de pró pria;

II — pro gres si va ex ten são da obri ga to ri e da de e ao en si no
mé dio;

III — aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos por ta do -
res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na rede re gu lar de en si no;

IV — aten di men to em cre che e pré-escolar às cri an ças de
zero a seis anos de ida de re gu la men tan do a le gis la ção es pe cí fi ca 
ati nen te a es tes va lo res; e

V — aten di men to ao edu can do, no en si no fun da men tal,
atra vés de pro gra mas su ple men ta res de ma te ri al di dá ti co-escolar, 
trans por te, ali men ta ção e as sis tên cia à sa ú de.

§ 1º O aces so ao en si no obri ga tó rio e gra tu i to é di re i to pú -
bli co sub je ti vo, aci o ná vel me di an te man da do de in jun ção.

§ 2º O não-oferecimento do en si no obri ga tó rio do Mu ni cí -
pio, ou sua ofer ta ir re gu lar, im por ta res pon sa bi li da de de au to ria
com pe ten te.

Art. 181. o en si no ofi ci al do Mu ni cí pio será gra tu i to em to -
dos os gra us e atu a rá pri o ri ta ri a men te no en si no fun da men tal e
pré-escolar.

Pa rá gra fo úni co. O en si no fun da men tal re gu lar será mi nis -
tra do em lín gua por tu gue sa.

Art. 182. Os re cur sos do Mu ni cí pio se rão des ti na dos às es -
co las pú bli cas, po den do ser di ri gi dos às es co las co mu ni tá ri as ou

fi lan tró pi cas, de fi ni das em Lei Fe de ral e con for me Lei Mu ni ci pal
que:

I - com pro vem fi na li da de não lu cra ti va e apli quem seus ex -
ce den tes fi nan ce i ros em edu ca ção; e

II — as se gu rem a des ti na ção de seu pa tri mô nio a ou tra
es co la co mu ni tá ria ou fi lan tró pi ca ou ao Mu ni cí pio, no caso de
en cer ra men to de suas ati vi da des.

Art. 183. Os re cur sos de que tra ta este ar ti go se rão des ti -
na dos a bol sas de es tu do  para o en si no fun da men tal na for ma
da Lei, para os que de mons tra rem in su fi ciên cia de re cur sos,
quan do hou ver fal tas de va gas em cur sos re gu la res da rede pú -
bli ca na lo ca li da de de re si dên cia do edu can do, fi can do o Mu ni cí -
pio obri ga do a in ves tir pri o ri ta ri a men te na

ex pan são de sua rede na lo ca li da de.

Art. 184. O Mu ni cí pio man te rá o pro fes so ra do mu ni ci pal
em ní vel eco nô mi co so ci al, e mo ral à al tu ra de suas fun ções.

Art. 185. O Mu ni cí pio apli ca rá anu al men te, nun ca me nos
do que li mi tes es ta be le ci dos nos arts. 212 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral e 60 do Ato das Dis po si ções

Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as do mes mo Di plo ma, na ma nu -
ten ção e de sen vol vi men to do en si no, sob pena de in ter ven ção.

Art. 186. O Esta tu to de car re i ra do Ma gis té rio e do pes so al 
téc ni co ad mi nis tra ti vo da rede mu ni ci pal de en si no, se rão ela bo -
ra dos com a par ti ci pa ção de en ti da des re pre sen ta ti vas des ses
tra ba lha do res, con si de ra dos os pla nos na ci o na is de car re i ra e as -
se gu ra do no mí ni mo:

I — piso sa la ri al para todo o ma gis té rio, de acor do com o
grau-de for ma ção;

II — con di ções de re ci cla gem à atu a li za ção per ma nen te,
com di re i to re gu la men ta do em Lei, afas ta men to das ati vi da des
do cen tes sem per da de re mu ne ra ção, por mo ti vos re le van tes de -
vi da men te com pro va dos; e

III — apo sen ta do ria ob ser va do o dis pos to na Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 20/98.

Art. 187. Cabe ao Mu ni cí pio a res pon sa bi li da de pelo in cen -
ti vo, in cre men to, in te gra ção e pro mo ção do es por te ama dor lo cal
e do la zer para os mu ní ci pes.

Art. 188. O Mu ni cí pio dis pen sa rá pro te ção es pe ci al à fa mí -
lia, as se gu ran do-lhe con di ções mo ra is, fí si ca e so ci a is in dis pen -
sá ve is ao seu de sen vol vi men to, se gu ran ça e es ta bi li da de.

§ lº A lei dis po rá so bre as sis tên cia aos ido sos, à ma ter ni -
da de, e aos ex cep ci o na is.

§ 2º Com pe te ao Mu ni cí pio su ple men tar a le gis la ção fe de -
ral e es ta du al, dis pon do so bre a pro te ção à in fân cia, à ju ven tu de,
e às pes so as por ta do ras de de fi ciên ci as.

§ 3º Para a exe cu ção do pre vis to nes te ar ti go, se rão ado ta -
das, en tre ou tras me di das as se guin tes:

I — ação con tra os ma les que se jam ins tru men tos da dis -
so lu ção da fa mí lia;

II — es tí mu lo aos pais e às or ga ni za ções so ci a is para a
for ma ção mo ral, cí vi ca, fí si ca e in te lec tu al da ju ven tu de; 

III — co la bo ra ção com as en ti da des as sis ten ci a is  que vi -
sem à edu ca ção e pro te ção da cri an ça;

IV — am pa ro às 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;

V - co la bo ra ção com a União, com o es ta do e com ou tros
Mu ni cí pi os para so lu ção do pro ble ma dos me no res de sam pa ra -



dos ou de sa jus ta dos atra vés de pro ces sos ade qua dos de per ma -
nen te re cu pe ra ção; e

VI - será obri ga tó ria para o exer cí cio dos car gos de di re ção 
de cre che e pré-escola a for ma ção pro fis si o nal em Pe da go gia ou
eqüi va len te.

Art. 189. O en si no é li vre à ini ci a ti va pri va da, aten di das as
se guin tes con di ções;

I — cum pri men to das nor mas ge ra is de edu ca ção na ci o -
nal; e

II — au to ri za ção e ava li a ção de qua li da de pe los ór gãos
com pe ten tes.

Art. 190. O Mu ni cí pio au xi li a rá, pe los ma i os ao seu al can -
ce, as or ga ni za ções be ne fi cen tes, cul tu ra is, e ama do rís ti cas, nos
ter mos da lei, sen do que os ama do ris tas, e co le gi a is te rão pri o ri -
da des no uso de es tá di os, gi ná si os, es por ti vos e ins ta la ções de
pro pri e da de do Mu ni cí pio.

CAPÍTULO V
Da Po lí ti ca Urba na

Art. 191. O Mu ni cí pio, em con jun to com a União ou iso la -
da men te , pro mo ve rá pro gra mas de cons tru ção de mo ra di as e
me lho ri as das con di ções ha bi ta ci o na is e de

sa ne a men to bá si co, in cen ti van do a par ti ci pa ção do se tor
pri va do e a for ma ção de co o pe ra ti vas po pu la ção po pu la res de
ha bi ta ção.

Art. 192. E res pon sa bi li da de do Mu ni cí pio. no li mi te de sua
com pe tên cia e nos se guin tes se to res:

I — ati vi da des ur ba nas:

a) Pro mo ver a lim pe za das vias e lo gra dou ros pú bli cos,
bem como a re mo ção, e dis ci pli na men to do des ti no do lixo do mi -
ci li ar e de ou tros re sí du os de qual quer na tu re za;

II — ha bi ta ção:
a) ela bo rar e im ple men tar á po lí ti ca mu ni ci pal de ha bi ta -

ção, de acor do com as di re tri zes do de sen vol vi men to ur ba no;

b) pro mo ver pro gra mas de cons tru ção de mo ra di as, a re -
gu la ri za ção de pos se de imó ve is e a me lho ria ha bi ta ci o nal para a 
po pu la ção de ba i xa ren da;

III — trans por tes e vias pú bli cas:
a) pla ne jar, ge ren ci ar e fis ca li zar o trans por te co le ti vo e o

trân si to, bem como do tá-los da in fra-estrutura ne ces sá ria ao seu
de sen vol vi men to, res pe i ta das as di re tri zes da le gis la ção fe de ral e 
o de sen vol vi men to ur ba no;

b) ope rar e con tro lar o trân si to e o trans por te co le ti vo den -
tro dos li mi tes mu ni ci pa is; 

c) ex plo rar o ser vi ço de trans por te co le ti vo de pas sa ge i ros
por ôni bus e táxi, di re ta men te ou me di an te con ces são ou per mis -
são;

d) de fi nir o per cur so, os pon tos, as fre qüên ci as e as ta ri fas 
do trans por te co le ti vo de pas sa ge i ros por ôni bus e táxi;

e) pres tar, di re ta ou in di re ta men te, ser vi ço de trans por te
es co lar na zona ru ral;

f) or ga ni zar e ge ren ci ar, quan do for o caso, o trans por te
co le ti vo lo cal de pas sa ge i ros por hi dro via ou via fér rea;

g) es ta be le cer e im plan tar a po lí ti ca de edu ca ção para se -
gu ran ça do trân si to, em co mum com a União e o Esta do.

h) Orga ni zar e ge ren ci ar fun dos de ven das de pas ses e
va les-transporte;

i) Admi nis trar ter mi na is ro do viá ri os de pas sa ge i ros e car -
gas;

j) Admi nis trar fun dos de me lho ria de trans por tes co le ti vos
pro ve ni en tes de re ce i tas de pu bli ci da de do sis te ma de alu gue is
de lo jas nos ter mi na is, re ce i tas di ver sas, ta xas de ser vi ços de
em bar que ro do viá rio e ou tras ta xas de ser vi ços de em bar que ro -
do viá rio e ou tras ta xas que ve nham a ser es ta be le ci das por Lei;

l) pla ne jar o sis te ma viá rio e a lo ca li za ção dos pó los ge ra -
do res de trá fe go e trans por te;

m) pla ne jar a aber tu ra e pa vi men ta ção de vias ur ba nas e
es tra das vi ci na is;

n) dis ci pli nar e fis ca li zar o uso do sis te ma viá rio; e

o) dis ci pli nar os ser vi ços de car gas e fi xar a to ne la gem
má xi ma per mi ti da a ve í cu los que cir cu lam em vias pú bli cas mu ni -
ci pa is.

Art. 193. O di re i to da pro pri e da de é ine ren te à na tu re za do
ho mem, de pen den do seu li mi te e seu uso da con ve niên cia so ci al.

Pa rá gra fo úni co. O Mu ni cí pio po de rá, me di an te lei es pe cí fi -
ca, exi gir, nos ter mos da le gis la ção fe de ral, do pro pri e tá rio do
solo ur ba no não edi fi ca do, su bu ti li za do ou não uti li za do, que pro -
mo va seu ade qua do apro ve i ta men to, sob pena, su ces si va men te,
de:

I – par ce la men to ou edi fi ca ção com pul só ria;

II – im pos to so bre pro pri e da de pre di al e ter ri to ri al ur ba no
pro gres si vo no tem po; e

III – de sa pro pri a ção, do pa ga men to me di an te tí tu lo de dí vi -
da pú bli ca de emis são pre vi a men te apro va da pelo Se na do Fe de -
ral, com pra zo de res ga te de até (10) anos em par ce las anu a is,
igua is e su ces si vas, as se gu ra dos o va lor real da in de ni za ção e os 
ju ros le ga is.

Art. 194. São isen tos de tri bu tos os ve í cu los de tra ção ani -
mal e os de ma is ins tru men tos de tra ba lho do pe que no agri cul tor,
em pre ga dos nos ser vi ços da pró pria la vou ra ou no trans por te de
seus pro du tos.

Art. 195. Aque le que pos su ir, como sua, área ur ba na de
até 250 (du zen tos e cin qüen ta) me tros qua dra dos, por 5 (cin co)
anos, in ter rup ta da men te e sem opo si ção, uti li zan do-a para sua
mo ra dia ou de sua fa mí lia, ad qui rir-lhe-á o do mí nio, des de que
não seja pro pri e tá rio de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.

§ 1º O tí tu lo de do mí nio e a con ces são de uso se rão con -
fe ri dos ao ho mem à mu lher, ou a am bos in de pen den te men te de
es ta do ci v il.

§ 2º Esse di re i to não será re co nhe ci do ao mes mo pos su i -
dor mais de uma vez.

Art. 196. O Mu ni cí pio de ve rá ga ran tir o li vre aces so de to -
dos os ci da dãos às pra i as, pro i bin do, nos li mi tes de sua com pe -
tên cia, qua is quer edi fi ca ções par ti cu la res.

CAPITULO VI
Da Agri cul tu ra e do Meio Ambi en te

Art. 197. *Su pri mi do

Art. 198. To dos têm di re i to ao meio am bi en te eco lo gi ca -
men te equi li bra do, bem de uso co mum do povo e es sen ci al à sa -
dia qua li da de de vida, im pon do-lhe ao Po der Pú bli co Mu ni ci pal e
à co le ti vi da de o de ver de de fen dê-lo e pre ser vá-lo para as pre -
sen tes e fu tu ras ge ra ções.

§ lº Para as se gu rar a afe ti vi da de des se di re i to, in cum be ao 
Po der Pú bli co:

I – pre ser va e res ta u ra os pro ces sos eco ló gi cos es sen ci a is 
e pro ver o ma ne jo eco ló gi co das es pé ci es e ecos sis te mas;



II – con tro lar a pro du ção, a co mer ci a li za ção e o em pre go
de téc ni cas, mé to dos e subs tân ci as que com por tem ris co para a
vida, a qua li da de de vida e o meio am bi en te;

III – pro mo ver a edu ca ção am bi en tal em to dos os ní ve is de 
en si no e a cons ci en ti za ção pú bli ca para a pre ser va ção do meio
am bi en te;

IV – pro te ger a fa u na e a flo ra, ve da das na for ma de lei, as 
prá ti cas que co lo quem em ris co sua fun ção eco ló gi ca e pro vo -
quem a ex tin ção de es pé ci es ou sub me tam os ani ma is à cru el da -
de;

V – pro te ger o meio am bi en te, in clu si ve o do tra ba lho, e
com ba ter a po lu i ção em qual quer de suas for mas, em co mum
com a União e o Esta do;

VI – pre ser var as flo res tas, a fa u na, a flo ra e os de ma is re -
cur sos na tu ra is, em co mum com a União e o Esta do;

VII – de fi nir áre as a se rem pro te gi das ou con ser va das;

VIII – es ta be le cer, con tro lar, fis ca li zar e man ter a po pu la -
ção in for ma da so bre pa drões de qua li da de am bi en tal;

IX  – for mu lar e im plan tar a po lí ti ca do meio am bi en te, ob -
ser va das as nor mas fe de ra is e es ta du a is so bre a ma té ria;

X – exi gir, para ins ta la ção de obra ou ati vi da de, pú bli ca ou
pri va da, po ten ci al men te ca u sa do ra de sig ni fi ca ti va de gra da ção
do meio am bi en te, o re la tó rio de im pac to so bre o meio e as me di -
das ne ces sá ri as à pro te ção am bi en tal;

XI – pro mo ver em to dos os ní ve is e mo da li da des de en si no 
a edu ca ção e a cons ci en ti za ção pú bli ca para a pre ser va ção do
meio am bi en te;

XII – pro mo ver me di das ju di ci a is e ad mi nis tra ti vas de res -
pon sa bi li da de dos ca u sa do res da po lu i ção ou da de gra da ção am -
bi en tal;

XIII – es ti mu lar e pro mo ver o re flo res ta men to das es pé ci es 
na ti vas em áre as de gra da das, com a re cu pe ra ção da ve ge ta ção
em áre as ur ba nas e das ma tas, em es pe ci al as ci li a res e as vár -
ze as, e pro te ger os man gues e as en cos tas;

XIV – con tro lar e fis ca li zar a pro du ção, a es to ca gem e a
co mer ci a li za ção de subs tân ci as po lu en tes e a uti li za ção de téc ni -
cas, mé to dos e ins ta la ções que com por tem ris co efe ti vo ou po -
ten ci al para qua li da de de vida e para o meio am bi en te na tu ral e
do tra ba lho;

XV – dis ci pli nar nas vias pú bli cas o trans por te, a car ga, a
des car ga e o ar ma ze na men to de ma te ri a is tó xi cos, in fla má ve is,
ra di o a ti vos, cor ro si vos e ou tros que pos sam cons ti tu ir fon tes de
ris cos de vida à po pu la ção, bem como dis ci pli nar lo cal de es ta ci -
o na men to ou per no i te dos ve í cu los uti li za dos para es ses fins;

XVI – re gis trar, acom pa nhar e fis ca li zar a con ces são de di -
re i tos de pes qui sa e ex plo ra ção de re cur sos hi drí cos e mi ne ra is
em seu ter ri tó rio.

Art. 199. O Mu ni cí pio pro mo ve rá a po lí ti ca de de sen vol vi -
men to agrí co la de acor do com as apli ca ções eco nô mi cas e so ci a -
is dos re cur sos ma te ri a is me di an te a ela bo ra ção de um Pla no de
De sen vol vi men to Agrí co la.

§ 1º O Pla no de De sen vol vi men to Agrí co la será ela bo ra do, 
exe cu ta do e ava li a do por um con se lho de De sen vol vi men to Agrí -
co la, com pos to pelo Se cre tá rio Mu ni ci pal de agri cul tu ra, re pre -
sen tan tes de as so ci a ções ru ra is e sin di ca tos e de um mem bro de 
Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal.

§ 2º Toda a po lí ti ca agrí co la terá como ob je to prin ci pal o
es tí mu lo ao co lo no e sua fa mí lia, vi san do ao seu de sen vol vi men -
to, in clu si ve com uma po lí ti ca ru ral de sa ú de e edu ca ção.

§ 3º A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Agri cul tu ra de sen vol ve rá
pro gra mas para a pro du ção de mu das ar bus ti vas e fru tí fe ras, que 
se rão ven di das a pre ços mó di cos aos pro du to res ru ra is, bem
como aten de rão aos Pro gra mas de flo res ta men to e re flo res ta -
men to.

§ 4º A Se cre ta ria de Agri cul tu ra do Mu ni cí pio po de rá re u nir 
o Con se lho para, com a pre sen ça da ma i o ria sim ples de seus
mem bros, ex clu ir ou de mi tir de ter mi na do re pre sen tan te que não
es te ja co la bo ran do ou par ti ci pan do dos tra ba lhos ou das re u -
niões, pro ce den do a sua de vi da subs ti tu i ção.

Art. 200. O Mu ni cí pio cri a rá con di ções e me i os para que os 
ór gãos res pon sá ve is pro mo vam a pro te ção dos la gos das zo nas
ru ral e ur ba na, com ob je ti vo de pro i bir a pes ca pre da tó ria.

§ 1º – A in ter ven ção do Mu ni cí pio, no que dis põe este ar ti -
go de pen de rá da pré via so li ci ta ção dos mo ra do res da lo ca li da de
que es ti ver sen do de pre da da.

§ 2º – O ob je ti vo do pre sen te ar ti go visa à pre ser va ção do
pes ca do como meio de sub sis tên cia das co mu ni da des e terá sua
po lí ti ca mu ni ci pal de fi ni da em lei es pe cí fi ca.

Art. 201. O Mu ni cí pio par ti ci pa rá das po lí ti cas de pes ca e
fun diá ria, ob ser van do o dis pos to no art. 187 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e art. 123 da Cons ti tu i ção Esta du al, obe de cen do os se -
guin tes pre ce i tos:

I – con tro le da pro du ção, da co mer ci a li za ção e do em pre -
go de téc ni cas que com pro me tam a vida, a qua li da de de vida, e o 
meio am bi en te;

II – pro mo ção da edu ca ção am bi en tal na rede de en si no e
a cons ci en ti za ção pú bli ca para pre ser va ção do meio am bi en te;

III – ela bo ra ção de lei que dis po nha so bre o uso do fumo
nas re par ti ções mu ni ci pa is;

IV – pro te ção à fa u na e à flo ra, ve da das, na for ma da lei,
as prá ti cas que co lo quem em ris co sua fun ção eco ló gi ca, pro vo -
quem a ex tin ção de es pé ci mes ou sub me tam os ani ma is à cru el -
da de;

V – es ta be le ci men to de pa drões de qua li da de am bi en tal e
de pe nas para o in fra tor, pes soa fí si ca ou ju rí di ca, com san ção
pe nal e ad mi nis tra ti va, in de pen den te men te da obri ga ção de re pa -
ra ção dos da nos ca u sa dos;

VI – de ses tí mu lo às ati vi da des que es te jam em de sa cor do
com a vo ca ção e ap ti dões do solo e que, de qual quer ma ne i ra,
pos sam agre dir o meio am bi en te; e

VII – re pres são ao uso do solo nas áre as con si de ra das de
pre ser va ção per ma nen te, nos ter mos da Lei Fe de ral.

TÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

Art. 1º – To das as ati vi da des de pro mo ção do de sen vol vi -
men to ru ral do Mu ni cí pio de ve rão cons tar do Pla no Mu ni ci pal de
De sen vol vi men to Ru ral, que, apro va do for mal men te pela Câ ma ra 
de Ve re a do res, iden ti fi ca rá os prin ci pa is pro ble mas e opor tu ni da -
des exis ten tes, pro po rá so lu ções e for mu la rá pla nos de exe cu ção.

Art. 2º – O Mu ni cí pio des ti na rá no mí ni mo 5% (cin co por
cen to) de seu or ça men to anu al para apli ca ção no Pla no Mu ni ci -
pal de De sen vol vi men to Ru ral.

Art. 3º – Fica cri a do o Con se lho de De sen vol vi men to Agrí -
co la, vin cu la do à Se cre ta ria Mu ni ci pal de Agri cul tu ra.

Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar d is po rá so bre a re gu la -
men ta ção de suas atri bu i ções.

Art. 4º – Incum be ao Mu ni cí pio:



I – con sul tar per ma nen te men te a opi nião pú bli ca so bre os
as sun tos de su pe ri or in te res se da co le ti vi da de e di vul gar, com a
de vi da an te ce dên cia, os Pro je tos de Lei, per mi tin do à po pu la ção
a apre sen ta ção de su ges tões;

II – ado tar me di das para as se gu rar a ce le ri da de na tra mi -
ta ção e so lu ção dos ex pe di en tes ad mi nis tra ti vos, pu nin do, dis ci -
pli nar men te nos ter mos da lei, os ser vi do res fal to sos; e

III – fa ci li tar, no in te res se edu ca ci o nal do povo, a di fu são
de jor na is e ou tras pu bli ca ções pe rió di cas, as sim como as trans -
mis sões pelo rá dio e te le vi são.

Art. 5º – É lí ci to a qual quer ci da dão ob ter in for ma ções e
cer ti dões so bre as sun tos re fe ren tes à ad mi nis tra ção mu ni ci pal.

Pa rá gra fo úni co. Qu al quer ci da dão será par te le gí ti ma para 
ple i te ar a de cla ra ção de nu li da de ou anu la ção de atos le si vos ao
pa tri mô nio mu ni ci pal.

Art. 6º – A Con sul to ria e Asses so ria Ju rí di ca do Po der Le -
gis la ti vo se rão exer ci das pelo Pro cu ra dor da Câ ma ra, ad mi ti do
me di an te con cur so pú bli co e su bor di na do à Mesa Di re to ra da Câ -
ma ra.

Pa rá gra fo úni co. São re qui si tos obri ga tó ri os para o pre en -
chi men to dos car gos de que dis põe o ca put  des te ar ti go:

I – ser ma i or de 35 (trin ta e cin co) anos; e
II – ter mais de 5 (cin co) anos de ins cri ção na Ordem dos

Advo ga dos do Bra sil – Sec ção de Ro ra i ma.
Art. 7º – O Mu ni cí pio não po de rá dar nome de pes so as vi -

vas a bens e ser vi ços pú bli cos de qual quer na tu re za.

Art. 8º – os ce mi té ri os, no Mu ni cí pio, te rão sem pre ca rá ter
se cu lar e se rão ad mi nis tra dos pela au to ri da de mu ni ci pal.

§ 1º – As as so ci a ções re li gi o sas e par ti cu la res po de rão, na 
for ma da lei, man ter ce mi té ri os pró pri os, po rém fis ca li za dos pelo
Mu ni cí pio.

§ 2º – Exclu em-se para os efe i tos des te ar ti go, os his tó ri -
cos ce mi té ri os ru ra is e in dí ge nas.

Art. 9º – * Su pri mi do

Art. 10. A par tir da pro mul ga ção des ta Lei Orgâ ni ca fi cam
can ce la das to das as au to ri za ções, con ces sões ou per mis sões de 
uso de bens pú bli cos for ne ci dos a ter ce i ros.

Art. 11. É ve da da a ex tra ção de are ia, pe dra, se i xo e ou -
tros mi ne ra is den tro do pe rí me tro ur ba no do Mu ni cí pio sem pré -
via au to ri za ção do Po der Exe cu ti vo.

§ 1º – No pra zo de 60 (ses sen ta) dias a con tar da pro mul -
ga ção des ta lei, ces sa rão to das as con ces sões ou per mis sões
para ex tra ção de re cur sos mi ne ra is den tro do pe rí me tro ur ba no
mu ni ci pal.

Art. 12. É anis ti a do todo e qual quer dé bi to com a mu ni ci pa -
li da de não co bra do até a data de pro mul ga ção des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Inclu em-se nes te be ne fí cio de anis tia os
dé bi tos de cor ren tes de qual quer es pé cie, in clu si ve os ins cri tos
em dí vi da ati va e os de cor ren tes de pro ces sos ju rí di cos ain da
não jul ga dos.

Art. 13 – * Su pri mi do
Art. 14 – * Su pri mi do
Art. 15 – * Su pri mi do
Art. 16 – * Su pri mi do
Art. 17 – * Su pri mi do
Art. 18 – * Su pri mi do
Art. 19 – * Su pri mi do
Art. 20 – * Su pri mi do
Art. 21 – * Su pri mi do

Art. 22 – * Su pri mi do
Art. 23 – * Su pri mi do

Art. 24 – Esta Lei Orgâ ni ca, emen da da e apro va da e as si -
na da pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Ca ra ca raí, será pro mul ga da pela 
Mesa e 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.

Pro mul ga da 20-6-1982. Le gis la tu ra 2001 a 2004
Mesa Biê nio 2001 a 2002. Emen da da 27-12-2000.

Luiz Ro dri gues Pe re i ra, Pre si den te – Dor me val Xa vi er
de Sou za, 1º Se cre tá rio – Val ter vâ nia Ne lis de B. Pe re i ra, 2ª
Se cre tá ria.

Ve re a do res

Adjal ma Gon çal ves – Antô nio de Car va lho Be zer ra –
Ci na ra  Car do so da Cos ta – Edgard Te o do ro de M. Fi lho – Gil -
de ci Bar bo sa Sil va – Jo zi mar Se ve ro de Oli ve i ra – Ra i mun do
No na to Bran dão – Ro o se velt A. G. de Fre i tas – Val de mar Ja -
nuá rio dos S. Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

De acor do com as nor mas re gi men ta is, con ce -
do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor Edu -
ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Lind berg Cury, Sras e
Srs Se na do res, o meu dis cur so hoje tra ta da vul ne ra -
bi li da de ex ter na da eco no mia bra si le i ra, que não é um 
tema novo. Há mu i tos anos, di ver sos crí ti cos da po lí ti -
ca eco nô mi ca do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so, con du zi da pelo Mi nis tro Pe dro Ma lan, vem apon -
tan do as suas in con sis tên ci as e in su fi ciên ci as em
ma té ria de ajus ta men to ex ter no e de di mi nu i ção da
de pen dên cia do País em re la ção ao ca pi tal ex ter no.
Eu mes mo abor dei esse tema em mais de uma oca -
sião, seja da tri bu na, seja na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. O Go ver no não tem dado a de vi da im -
por tân cia à ques tão.

A Fo lha de S.Pa u lo des sa úl ti ma se gun da-feira, 
em ma té ria do jor na lis ta Nei Ha yas hi da Cruz, da su -
cur sal de Bra sí lia, trou xe ele men tos no vos para essa
dis cus são. Pela pri me i ra vez, veio a pú bli co, ain da
que de ma ne i ra in for mal, um le van ta men to bas tan te
abran gen te do Ban co Cen tral, que evi den cia, com
bas tan te cla re za, o es tra go fe i to des de 1995, pri me i ro 
ano do pri me i ro man da to do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, em ma té ria de au men to da de -
pen dên cia e vul ne ra bi li da de fi nan ce i ra do Bra sil. Não
é por aca so que o Bra sil tem se mos tra do tão sus cep -
tí vel a cho ques ex ter nos pro vo ca dos pela Argen ti na
ou ori gi na dos de ou tras áre as da eco no mia mun di al.

O Ban co Cen tral cons tru iu uma sé rie de in di ca -
do res re la ti vos que mos tram a ex ten são dos pro ble -
mas acu mu la dos nes sa área des de 1995. Os in di ca -
do res que com pa ram ser vi ço da dí vi da ex ter na, ou
des pe sas de ju ros ou dí vi da ex ter na com o PIB fi cam 



pre ju di ca dos pela acen tu a da va ri a ção da taxa de
câm bio real nes se pe río do, mas vale a pena ob ser -
var aque les in di ca do res que re la ci o nam a dí vi da ex -
ter na e o seu ser vi ço a ou tras va riá ve is re le van tes
me di das em dó la res – as ex por ta ções e as re ser vas,
por exem plo.

Gos ta ria de men ci o nar al guns de les. O ser vi ço
da dí vi da ex ter na (ju ros mais amor ti za ções) re pre -
sen ta va 46,1%, em 1995. No ano pas sa do, Sr. Pre si -
den te, che gou a 101,7%! Por tan to, mais do que do -
brou, pro por ci o nal men te. Os ju ros, iso la da men te, au -
men ta ram de 22,4% para 31,8% no mes mo pe río do.
Em 1995, se ri am ne ces sá ri os 2 anos de ex por ta ções
para pa gar a dí vi da ex ter na lí qui da. Em 2000, se ri am
ne ces sá ri os 3 anos e meio. Em 1995, as re ser vas do
Bra sil cor res pon di am a 31,7% da dí vi da ex ter na bru -
ta. Em 2000, a ape nas 14%. Em suma, uma de te ri o ra -
ção acen tu a da dos in di ca do res de vul ne ra bi li da de ex -
ter na. O Ban co Cen tral pres ta ria um ser vi ço à aná li se
dos pro ble mas fi nan ce i ros bra si le i ros e à pró pria for -
mu la ção da po lí ti ca eco nô mi ca se pas sas se a di vul -
gar re gu lar men te es sas in for ma ções, in cor po ran -
do-as às suas pu bli ca ções men sa is. Se ria im por tan te, 
tam bém, re a li zar e di vul gar não ape nas o le van ta -
men to da dí vi da ex ter na pro pri a men te dita, mas do
con jun to dos pas si vos ex ter nos do País (in clu in do
obri ga ções fi nan ce i ras, in ves ti men tos di re tos e in ves -
ti men tos de port fó lio).

Aliás, Sr. Pre si den te, vou for ma li zar aqui essa
su ges tão ao Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan, pois
vou en ca mi nhar um re que ri men to de in for ma ções
para que ob te nha mos, no Se na do Fe de ral, essa in for -
ma ção re gu lar men te. 

Na se ma na pas sa da, o Mi nis tro Pe dro Ma lan,
ao com pa re cer à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
do Se na do, pro cu rou di tar re gras e dar li ções de aus -
te ri da de e se ri e da de que não são con di zen tes com os 
re sul ta dos des ta evo lu ção de de pen dên cia cres cen te
da eco no mia bra si le i ra. Qu an do per gun ta do so bre se
o acor do do Go ver no com o FMI in clu iu al gum en ten -
di men to so bre acor dos co mer ci a is, ele ne gou ve e -
men te men te. Te mos, en tre tan to, pre o cu pa ção face à
evo lu ção re cen te dos fa tos. 

As con se qüên ci as dos dé fi cits de ba lan ço de
pa ga men tos e da de pen dên cia fi nan ce i ra ex ter na po -
dem ser gra ves. Ain da nes ta se ma na, ti ve mos exem -
plo dis so. No mo men to do anún cio do novo acor do do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal com a Argen ti na, o go -
ver no dos Esta dos Uni dos re sol veu es ta be le cer, de
for ma inu si ta da, uma li ga ção ex plí ci ta en tre o seu
apo io às pre ten sões da Argen ti na, apo i a das pelo Bra -
sil, no que diz res pe i to a em prés ti mos adi ci o na is do
FMI e o in te res se nor te-americano em ace le rar as ne -
go ci a ções da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas –
Alca. 

Ante on tem, o re pre sen tan te do go ver no dos
Esta dos Uni dos para as sun tos de co mér cio, Ro bert
Zo el lic, di vul gou a se guin te nota ofi ci al, da qual gos ta -
ria de ci tar uma pas sa gem: ” (...) Em con jun ção com o
apo io do go ver no dos EUA para o acor do do FMI com
a Argen ti na, te rei pra zer em en con trar-me com os mi -
nis tros res pon sá ve is pelo co mér cio da Argen ti na,
Bra sil, Pa ra guai e Uru guai. A fi na li da de des se en con -
tro se ria bus car o nos so in te res se co mum no li vre co -
mér cio (...) Áre as de dis cus são in clu i ri am o lan ça -
men to de uma nova ro da da de ne go ci a ções co mer ci -
a is na Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio, a ne go ci a -
ção da Area de Li vre Co mér cio das Amé ri cas e ou tras 
pos si bi li da des (...)“. O en con tro está pre vis to para o
mês de se tem bro.

Não é nada co mum que se es ta be le ça uma li ga -
ção tão cla ra en tre a fra gi li da de fi nan ce i ra de um país, 
no caso, a Argen ti na e, em me nor me di da, o Bra sil, e
a bus ca dos ob je ti vos co mer ci a is dos EUA. O go ver no 
dos EUA e a ma i or par te das gran des cor po ra ções
da que le país es tão em pe nha dos em ob ter uma área
de li vre co mér cio com o Bra sil e ou tros pa í ses ame ri -
ca nos. E tal é o es for ço que re a li za o go ver no dos
Esta dos Uni dos com o apo io do Con gres so nor -
te-americano que, ain da hoje, ti ve mos em vi si ta à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do oito re -
pre sen tan tes da Câ ma ra dos De pu ta dos dos Esta dos 
Uni dos, que ex pres sa ram o in te res se de ace le rar a
for ma ção da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas.

E nós, bra si le i ros, pre ci sa mos, sem dú vi da, dis -
cu tir esse as sun to. O Se na do Fe de ral pre ci sa acom -
pa nhar es ses te mas com gran de aten ção. Por isso,
es tou in sis tin do para que a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos e a Co mis são de Re la ções Exte ri o res
co me cem, o quan to an tes, a pro mo ver uma sé rie de
au diên ci as pú bli cas e de ba tes com ne go ci a do res go -
ver na men ta is, em pre sá ri os, tra ba lha do res e es pe ci a -
lis tas para apro fun dar a dis cus são des ses te mas.

Sr. Pre si den te, ao con clu ir, res sal to o quão im -
por tan te é a re i vin di ca ção, o mo vi men to, a as pi ra ção
dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is. É pre ci so que o Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so es ta be le ça com
os ser vi do res pú bli cos uma re la ção de res pe i to e de
pri o ri da de. Não pode o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so sim ples men te des tru ir o âni mo, a ener -
gia, a von ta de, a dis po si ção da que les que tra ba lham
no Po der Pú bli co Fe de ral. Na hora de es ta be le cer pri -
o ri da de para pa gar os ser vi ços da dí vi da in ter na ou
ex ter na bra si le i ra, todo o es for ço é fe i to pelo Mi nis tro
da Fa zen da, Pe dro Ma lan, e pelo Mi nis tro do Pla ne ja -
men to, Mar tus Ta va res. Na hora de es ta be le cer aju da
para as ins ti tu i ções fi nan ce i ras em di fi cul da des,
cria-se com ra pi dez ex tra or di ná ria um Pro er com bi -
lhões de re a is que são ca na li za dos por me di da pro vi -
só ria. Na hora de es ta be le cer o apo io ne ces sá rio para 
vi a bi li zar a pri va ti za ção do pa tri mô nio pú bli co, mu i tas
ve zes o Go ver no abriu as com por tas do BNDES e de



ou tras ins ti tu i ções para dar apo io a em pre sas pri va -
das que par ti ci pa ram dos le i lões de pri va ti za ção. E
as sim por di an te. Mas, pas sa dos se tes anos sem re a -
jus te para o ser vi do res pú bli cos fe de ra is, o Go ver no
tem ati tu des de aus te ri da de que se con tra põem àqui -
lo que nor mal men te ocor re com os de ma is seg men -
tos da so ci e da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, a Fo lha de S.Pa u lo de hoje pu -
bli ca um ar ti go do eco no mis ta Pa u lo No gue i ra Ba tis ta
Jr. em de fe sa do fun ci o na lis mo pú bli co, e eu peço a
sua trans cri ção como par te do meu pro nun ci a men to,

so li ci tan do a aten ção e o res pe i to do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so para com as re i vin di ca ções
jus tas dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is que se en con -
tram em mo vi men to de pro tes to e com mu i ta jus ti ça.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.



O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO  (PMDB – RO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, Go el bels afir ma va que
a men ti ra re pe ti da cem ve zes tor na-se ver da de. Te -
nho re pe ti do cen te nas de ve zes a ver da de, mas ela
não se tor na re a li da de. 

Mais uma vez, fa la rei so bre a si tu a ção dra má ti -
ca que vive o Esta do de Ron dô nia. Ini ci al men te, gos -
ta ria de me so li da ri zar com os ser vi do res pú bli cos do
Esta do de Ron dô nia, so bre tu do os ser vi do res fe de ra -
is, que há sete anos não têm cor ri gi das suas re mu ne -
ra ções. De acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral, essa
re po si ção de ve ria ser anu al, mas, in fe liz men te, a po lí -
ti ca go ver na men tal im pi e do sa e im pla cá vel con tra o
ser vi dor, nes se pro ces so de des mon te do Esta do bra -
si le i ro, ata ca exa ta men te o elo mais frá gil, o do pres -
ta dor de ser vi ços es sen ci a is à po pu la ção, que me re -
ce ria so bre tu do a jus ta re mu ne ra ção, nada mais do
que isso, por um prin cí pio de jus ti ça. So li da ri zo-me
tam bém com os ser vi do res es ta du a is de mi ti dos no
meu Esta do. Com cer te za, a Jus ti ça tar da, mas não
fa lha. Ela irá pre va le cer, mes mo de po is de mu i tos ma -
le fí ci os e pre ju í zos ir re pa rá ve is. Se não acre di tás se -
mos na Jus ti ça, não acre di ta ría mos no Esta do de Di -
re i to, na de mo cra cia, en fim, na qui lo que é es sen ci al à
Re pú bli ca Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, nes te mo men to, mais uma vez,
tra ta rei da Me di da Pro vi só ria nº 2.166 – an tes, na lin -
gua gem que se tor nou co nhe ci da, so bre tu do em Ron -
dô nia, Me di da Pro vi só ria nº 2.080. Essa me di da pro í -
be o cor te raso so bre 80% das pro pri e da des par ti cu -
la res do Esta do de Ron dô nia e, por con se qüên cia, a
ex plo ra ção viá vel da flo res ta. É in con ce bí vel que al -
guém pos sa so bre vi ver ou se de sen vol ver eco nô mi ca 
e so ci al men te como quer o Esta tu to da Ter ra – e falo
isso so bre mo do na co lo ni za ção ofi ci al – , que pre vê
que o mó du lo ru ral é a ter ra cuja ren da pro por ci o na a
sub sis tên cia e o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al
de uma fa mí lia, a fim de que essa se in te gre na ca de ia 
pro du ti va.

Ora, Sr. Pre si den te, o que se quer – já dis se e
re pi to – é re du zir o nos so pro du tor ru ral do Esta do de
Ron dô nia a um guar da flo res tal gra tu i to, sem qual -
quer re mu ne ra ção. Se em con tra par ti da à pro i bi ção
de ex plo rar a ter ra lhe des sem um sa lá rio de so bre vi -
vên cia, po de ría mos exi gir essa ati tu de he rói ca das
sen ti ne las da Pá tria que fi ze ram Bra sil aque les imen -
sos pá ra mos re mo tos. Mas, não se lhes dá nada em
tro ca. Eles são pro i bi dos de ex plo rar a ter ra, o que
quer di zer um des pe jo ve la do; pura e sim ples men te,

des pe ja-se o ho mem que foi fa zer Bra sil aque le solo
na ci o nal.

Hoje, mais do que nun ca, es ta mos che gan do
aos li mi tes da to le rân cia. Não se pode mais su por tar
essa pres são que vem do Iba ma, que pro í be e im põe
mul tas, mu i tas ve zes su pe ri o res ao va lor da ter ra, da
pro pri e da de; são im pa gá ve is, é ver da de, mas ame a -
çam a paz, a con cór dia, a tran qüi li da de e – por que
não di zer – a pro du ção des sa gen te bra si le i ra que
mora em Ron dô nia, o meu Esta do.

Lu ta mos em au diên ci as pú bli cas por uma so lu -
ção ra zoá vel, de bom sen so e mes mo re ce i ta da pe los 
or ga nis mos in ter na ci o na is, que é o zo ne a men to eco -
nô mi co-eco ló gi co do Esta do de Ron dô nia. O Ban co
Mun di al, a cu jas pro pos tas e so lu ções não te nho res -
pe i to ou de vo ção ma i or, é o re pre sen tan te dos cre do -
res, da que les que fi nan ci a ram os gas tos in clu si ve por
meio do Pólo No ro es te ou do Pla na flo ra. Essa gen te
está de acor do, isto é, deu seu aval. Sa be mos o po der 
imen so que têm os cre do res so bre os de ve do res.
Entre tan to, há uma re sis tên cia ma i or por par te do Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te, in de ci frá vel. Não há ra zão
que con si ga es ta be le cer os mo ti vos e as ca u sas que
le vam sim ples men te o Mi nis té rio do Meio Ambi en te,
so bre tu do por in ter mé dio do Co nam, a opor um em -
bar go bru tal e de fi ni ti vo con tra a apro va ção do zo ne a -
men to eco nô mi co-eco ló gi co do Esta do de Ron dô nia.
Qu an to a esse zo ne a men to, Sr. Pre si den te, é pre ci so
que a Na ção sa i ba a pro pos ta fe i ta à so ci e da de de
Ron dô nia por meio da Assem bléia Le gis la ti va, que
vo tou a lei e tem com pe tên cia para fazê-lo, se gun do a
di vi são de com pe tên ci as do pac to fe de ra ti vo pela
qual cabe aos Esta dos tam bém le gis lar so bre meio
am bi en te de ma ne i ra su ple ti va e con cor ren te. No
Esta do de Ron dô nia, que é uma uni da de fe de ra da, a
Assem bléia Le gis la ti va, ou vin do mi lha res de pes so -
as, as as so ci a ções, as li de ran ças, to dos os que fo ram 
con sul ta dos, de po is de fa ze rem uma ra di o gra fia da
re a li da de, de po is de se mos trar o que já foi ocu pa do,
ex plo ra do e, so bre tu do, de po is de re co nhe cer a re a li -
da de fá ti ca — por que, quan to aos fa tos, nós não po -
de mos ter di ver gên ci as; não po de mos ima gi nar que
80% da ex plo ra ção sig ni fi que ape nas 20% e que se
pos sa vol tar e mu dar essa re a li da de, como se pu dés -
se mos de se nhar no pa pel a re a li da de da ex plo ra ção
no Esta do de Ron dô nia. To dos os Esta dos fo ram obri -
ga dos, in clu si ve, a ex plo rar, no mí ni mo 50%, sob
pena de não re ce ber a ti tu la ção. Essa era a re gra im -
pos ta pelo Incra. Quem não ex plo ras se no pra zo de
cin co anos, ne ces sa ri a men te, não re ce be ria a ti tu la -
ção e po de ria ser re mo vi do da gle ba. Ora, de po is de
cum pri rem essa obri ga ção, in cor po ran do ao solo,



suor, san gue e tra ba lho, mo di fi can do a pa i sa gem, hu -
ma ni zan do-a, tor nan do a pa i sa gem hos til em fa mi li ar
ao con ví vio, à ex plo ra ção, àqui lo que se cha ma har -
mo nia cós mi ca en tre o ho mem e a ter ra; por que foi
esse tra ba lho que mo di fi cou a pa i sa gem, pos si bi li tan -
do a ocu pa ção e uma vida dig na, hoje é ape na do por
essa me di da pro vi só ria, que ago ra quer vol tar atrás,
como se não hou ves se um prin cí pio ele men tar de Di -
re i to, de que a lei não re tro a ge, a não ser no Di re i to
Pe nal, para be ne fi ci ar o réu; ou, ex cep ci o nal men te,
em ma té ria de ou tros pro ces sos, sem pre para be ne fi -
ci ar aque le que foi pre ju di ca do.

Ora, nes sas cir cuns tân ci as não se pode fa lar
em re tro a gir a lei, por que bra da a Cons ti tu i ção, com
to das as le tras, no art. 5º, in ci so XXXVI, que a lei não
pre ju di ca rá o di re i to ad qui ri do, o ato ju rí di co per fe i to e
a co i sa jul ga da. Está es cri to. Mas para Ron dô nia não
vale; Sr. Pre si den te. To dos os agri cul to res, hoje, que
qui se rem ob ter um fi nan ci a men to, via FDO, um fun do
es pe ci al do Nor te, des ti na do a pro mo ver o de sen vol -
vi men to ru ral, têm que aver bar 80% de co ber tu ra flo -
res tal.

Como aver bar 80% de co ber tu ra flo res tal se ela
não exis te, se no mí ni mo o agri cul tor se ria obri ga do a
der ru bar 50% da sua gle ba para tor ná-la pro du ti va?
Como vol tar no tem po e apa gar essa re a li da de que foi 
tão dura, tão di fí cil? Qu an tos fo ram se pul ta dos ao pé
da gle ba, por que a ma lá ria foi im pla cá vel e de vo ra do -
ra? Qu an tos su cum bi ram por fal ta de as sis tên cia mé -
di ca, ou por que as es tra das le va vam a ca mi nhos tor -
tu o sos, es bu ra ca dos, sem aces so e che i os de ato le i -
ros? E aque les do en tes, que mor re ram na rede que
os con du zi am, mu i tas ve zes sem po der che gar ao
hos pi tal, sem as sis tên cia mé di ca, em ge ral?

Então, o que se quer, Sr. Pre si den te, é des pe jar
essa gen te? É pre ci so ter a co ra gem de efe tu ar o des -
pe jo, mas há uma re sis tên cia, por par te do Mi nis té rio
do Meio Ambi en te, de en ten der essa re a li da de que
che ga a ser sur re a lis ta, ca pri cho sa, ir ra ci o nal, es cu -
sa, por que ela não aten de aos in te res ses do Bra sil,
do povo bra si le i ro, mas sim, tal vez, das po tên ci as que 
que rem pre ser var a Ama zô nia como uma re ser va ter -
ri to ri al para as suas gen tes, para os seus po vos, no
fu tu ro, ou as águas, que são abun dan tes e de óti ma
qua li da de. Então, Sr. Pre si den te, te mos que de be lar,
que di na mi tar, com to das as for ças dos nos sos atos e
das pa la vras, essa opo si ção do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te. 

Ain da on tem, aqui na Câ ma ra dos De pu ta dos,
em re u nião de al gu mas Co mis sões, es pe ci al men te
da Co mis são de Agri cul tu ra, es te ve pre sen te o Sr. Mi -
nis tro que, sim ples men te, quer que Ron dô nia mo di fi -

que, ago ra, e se ajus te à von ta de ex ter na, e não à
von ta de na ci o nal, não à von ta de do povo de lá, que
tam bém é par te e tem que fa lar e ser ou vi do. Ele quer
que se fa çam no vos ajus tes para apro var o Zo ne a -
men to Eco nô mi co Eco ló gi co. 

Não te mos mais nada a fa zer! Ofe re ce mos à
Na ção, Sr. Pre si den te, 70% do ter ri tó rio do Esta do de
Ron dô nia para a pre ser va ção. Va mos pre ser var a co -
ber tu ra flo rís ti ca so bre 70% do Esta do de Ron dô nia.
Em al gu mas áre as onde a pre sen ça an tró pi ca está
mais vi sí vel, va mos re al men te pre ser var ape nas
20%. Em ou tras áre as, 100%. São 53 uni da des de
pre ser va ção. Além des sas uni da des de pre ser va ção,
há zo nas em que é pro i bi do o aba te da flo res ta, em
qual quer per cen tu al, em qual quer por ção, quer di zer,
man ten do in te gral men te a flo res ta.

É por isso, Sr. Pre si den te, que te mos de bus car
uma so lu ção ra ci o nal, a par tir da re a li da de, a par tir
da qui lo que exis te. Não po de mos ig no rar, como sem -
pre ig no ra mos a Ama zô nia, e ig no rar, in clu si ve, esse
pro ces so de ocu pa ção ha vi do que está ge ran do ri -
que za. Hoje, são mais de um mi lhão e meio de pes so -
as que es tão vi ven do ali. Em 1970, eram ape nas 60
mil pes so as e, hoje, es tão pro du zin do. Hoje, es ta mos
pro du zin do, em ma té ria agro pe cuá ria, o que há de
me lhor para o País. Não ape nas a pro du ção de grão,
como a pro du ção de café, haja vis ta essa cri se do
café. Ron dô nia é um dos ma i o res pro du to res de café
do Bra sil, um dos ma i o res Esta dos em ma té ria de
pro du ção de café.

O nos so re ba nho já avan ça para mais de 7 mi -
lhões de ca be ças. A nos sa pro du ção de le i te é ex -
pres si va e já re pre sen ta algo sig ni fi ca ti vo para o País.
E o nos so agri cul tor ven de esse le i te a 22 cen ta vos o
li tro. Sa be mos que é re al men te um va lor que não re -
mu ne ra os gas tos da pro du ção. É a pro pri e da de fa mi -
li ar que faz o mi la gre da pro du ção, por que in cor po ra o 
tra ba lho pró prio da fa mí lia. E o im por tan te é essa ren -
da men sal que ocor re mes mo em cir cuns tân ci as ad -
ver sas. Um dia há de me lho rar, como tam bém a pro -
du ção do café. A po lí ti ca ca fe e i ra pre ci sa re ce ber do
Go ver no um cho que de qua li da de. Te mos que bus car
po lí ti cas que pro mo vam a qua li da de do café no Bra sil, 
pro du to aban do na do há mu i to tem po. Por isso, so bre -
tu do em Mi nas Ge ra is e São Pa u lo, as sis te-se à er ra -
di ca ção do café.

É por isso, Sr. Pre si den te, que vi e mos aqui para
mos trar a re vol ta, a in sa tis fa ção, a con tra ri e da de, o
re pú dio, a in dig na ção do povo de Ron dô nia con tra
essa me di da ar bi trá ria, essa me di da pro vi só ria que
sur ge de um le gis la dor so li tá rio, que pen sa so zi nho e
dis tri bui para o Bra sil uma re ce i ta ine xe qüí vel.



Re al men te, essa lei é ina pli cá vel! E o que se en -
ca mi nha, Sr. Pre si den te, é a re sis tên cia ci vil con tra a
apli ca ção dela, por que é es sen ci al men te ar bi trá ria,
vin da de um le gis la dor mo no crá ti co, cujo ob je ti vo é
im por uma con du ta que afron ta a re a li da de, que
afron ta qual quer idéia de cres ci men to e de de sen vol -
vi men to do Esta do de Ron dô nia. E nós te mos o di re i to 
à vida, em pri me i ro lu gar. E a vida é o pro gres so, a
vida é o de sen vol vi men to, a vida é con ti nu ar a pro du -
ção. 

É por isso que ve nho nes ta hora re pe tir a mim
mes mo. Não en con tro mais ou tras pa la vras, como
dis se de ou tra fe i ta, que pu des sem al te rar este dis -
cur so, para di zer, de ma ne i ra pe remp tó ria e de fi ni ti va:
ou Ron dô nia ou a Me di da Pro vi só ria nº 2.166! Ou o
nos so de sen vol vi men to, a nos sa so bre vi vên cia, ou a
im po si ção de uma nor ma ar bi trá ria, im pró pria, in jus -
ta, ina de qua da e, so bre tu do, ina pli cá vel!

Hoje se en ca mi nha cla ra men te a re sis tên cia ci -
vil con tra a apli ca ção des sa lei, por que ela não tem
ne nhum com pro mis so com a re a li da de. Ela não é
uma par tu ri ção so ci al, mas uma par tu ri ção do ar bí trio 
do le gis la dor so li tá rio.

Nos so re pú dio e, so bre tu do, nos sa so li da ri e da -
de com o povo de Ron dô nia. Con ti nu em a plan tar,
por que isso é um di re i to sa gra do, um di re i to à vida,
um di re i to à so bre vi vên cia.

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

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Os Srs.
Se na do res Mo re i ra Men des, Ro me ro Jucá, Luiz Pon -
tes, Mo za ril do Ca val can ti, Car los Pa tro cí nio, Car los
Wil son e Edu ar do Si que i ra Cam pos 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. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro, hoje, aqui,
fa zer uma bre ve re fle xão so bre uma ques tão que
deve nos in tri gar a to dos: os úl ti mos 17 anos, pe río do
de re ins ta la ção da de mo cra cia no Bra sil, não têm sido 
uma épo ca fe liz em ter mos de de sen vol vi men to na ci -
o nal, de cres ci men to eco nô mi co. Ti ve mos nes ses 17
anos de de mo cra cia 4 Pre si den tes; ne nhum de les
pode ser con si de ra do ide o lo gi ca men te hos til ao de -
sen vol vi men to e à em pre sa na ci o nal. No en tan to, há
17 anos pa ti na mos com ba i xos ín di ces de evo lu ção
do PIB, e nos sas em pre sas na ci o na is que bram, são
fe cha das ou são des na ci o na li za das.

Essa fal ta de pi que deve ser pen sa da, ana li sa -
da. Ain da mais por con tras tar for te men te com o fi nal
dos anos 60 e os anos 70, quan do o Bra sil al can çou

ín di ces in ve já ve is de de sen vol vi men to. Sim, é pre ci so
re co nhe cê-lo: os 21 anos da Di ta du ra fo ram mar ca -
dos por ex ten sas re a li za ções na eco no mia, com des -
ta que para a in dús tria pe sa da e de base e para a im -
plan ta ção de uma in fra-es tru tu ra mo der na no País.

Algo se per deu no ca mi nho para a de mo cra cia e 
de ve mos des co brir o que foi. Terá sido uma vi são es -
tra té gi ca uni fi ca do ra para o Bra sil? Ou um es pí ri to
jus ce li nis ta re no va do de en tu si as mo pelo pro gres so?
Tem sido a de mo cra cia pre ju di ca da pelo de se qui lí brio 
de mo grá fi co e in cha ço me tro po li ta no, com as de cor -
ren tes pres sões por in ves ti men tos so ci a is su pe ran do
a ca pa ci da de pro du ti va da por ção mais ope ro sa da
so ci e da de? Será que per de mos a ins pi ra ção de sa -
ber es ti mu lar o em pre en de dor, o cri a dor de opor tu ni -
da des e de ri que zas?

O fato é que o con tras te en tre os dois pe río dos
cha ma a aten ção. As es ta tís ti cas eco nô mi cas das
duas dé ca das da Di ta du ra re al men te im pres si o nam.
Já que a cri se de ener gia está na or dem do dia, co me -
ce mos pela ener gia elé tri ca. A nos sa ca pa ci da de ins -
ta la da de ge ra ção pas sou, de 1964 a 1984, de cer ca
de 6.000 me ga watts para cer ca de 37.000 me ga -
watts; isto é, foi mul ti pli ca da por 4, teve um acrés ci mo
de 30.000 me ga watts.

No mes mo pe río do, a pro du ção de aço al çou-se
de 2,8 mi lhões de to ne la das por ano para 14,6 mi -
lhões, ou seja, foi mul ti pli ca da por 5. A pro du ção de
au to mó ve is pas sou 174.000 uni da des anu a is para
cer ca de 900.000, sen do tam bém mul ti pli ca da por 5.
Ampli a da pelo mes mo mul ti pli ca dor foi a pro du ção de
pe tró leo, que pas sou de 98 mil bar ris para 500.000.

Nos sa ex por ta ção evo lu iu, en tão, de 1,4 para 22 
bi lhões de dó la res, qua se de zes se is ve zes. Pas sa ram 
a pre do mi nar na pa u ta de ex por ta ção, pela pri me i ra
vez na His tó ria do País, os bens ma nu fa tu ra dos.

A po pu la ção, de 1964 a 1984, pas sou de 75 mi -
lhões de ha bi tan tes, e de um PIB per ca pi ta de 400
dó la res, para 125 mi lhões e 2.000 dó la res, res pec ti -
va men te.

Hou ve ou tros avan ços, e al guns dos tó pi cos a
des ta car me dem-se me lhor pela qua li da de do que
por nú me ros. A agri cul tu ra be ne fi ci ou-se de uma mo -
der ni za ção sem pre ce den tes. O Bra sil pas sou a con -
tar com uma rede mo der na de te le co mu ni ca ções e de 
ro do vi as. Implan tou-se a in dús tria de base, com se to -
res ex por ta do res como os da ce lu lo se e do alu mí nio.
A edu ca ção su pe ri or teve no tá vel im pul so.

É cla ro que po dem ser apon ta das nu me ro sas
som bras nes se qua dro, a co me çar pelo ca rá ter au to -
ri tá rio do re gi me, que re tar dou o ama du re ci men to da



prá ti ca de mo crá ti ca en tre nós. Não se in ves tiu bas -
tan te nos as pec tos so ci a is. A mo der ni za ção do cam -
po não foi acom pa nha da de uma con ten ção cons tru ti -
va do êxo do ru ral. Na edu ca ção, o re gi me fa lhou ao
não per ce ber a de ci si va im por tân cia es tra té gi ca da
edu ca ção de base, ao con trá rio de pa í ses como a Co -
réia do Sul, que en ve re da ram por esse ca mi nho, au fe -
rin do dis so gran des van ta gens.

A Di ta du ra re cor reu exa ge ra da men te à cri a ção
de em pre sas es ta ta is, a tor to e a di re i to. Mas era o es -
pí ri to da épo ca. Não era só prá ti ca do Go ver no cen -
tral: Esta dos e Mu ni cí pi os ade ri am à mes ma moda. É
in te res san te no tar que, no se tor elé tri co, a cri a ção
das es ta ta is es ta du a is, es pon tâ nea, não im pos ta por
lei, an te ce deu a Di ta du ra.

Sa be mos tam bém que a eco no mia, ao ter mo
da que les 21 anos, es ta va em pés si ma con di ção. Ao
fi nal dos anos 70 o re gi me co me teu o erro de lan -
çar-se si mul ta ne a men te à re a li za ção de nu me ro sos e 
ex ces si va men te am bi ci o sos me ga pro je tos. Ten tou
im plan tar, ao mes mo tem po, o pro gra ma de cen tra is
nu cle a res, a fra cas sa da Fer ro via do Aço, as usi nas hi -
dre lé tri cas de Ita i pu e Tu cu ruí. Si mul ta ne a men te to ca -
vam-se ou tros pro je tos, como os me trôs do Rio e de
São Pa u lo.

Isso tudo re cor ren do pe ri go sa men te a em prés ti -
mos ex ter nos, que re ve la ram-se um ver da de i ro ve ne -
no quan do os ju ros in ter na ci o na is de ram um sal to as -
sus ta dor. Esta va for ma da a pe sa da dí vi da ex ter na; re -
cru des ceu a in fla ção.

No en tan to, a crí ti ca às po lí ti cas de en tão que
re sul ta ram em de sa cer tos já fo ram fe i tas, so be ja men -
te, ao fi nal da que le pe río do. A nós, ago ra, in te res sa
jus ta men te o con trá rio: para cor ri gir mos nos sos ru -
mos pre sen tes, de ve mos aten tar para as re a li za ções
po si ti vas da que la épo ca. A Di ta du ra foi mar ca da por
no tá vel im pul so pro du ti vo de nos sa eco no mia, com
as pec tos mo der ni za do res ir re ver sí ve is.

Pre ci sa mos exa mi nar o por quê de os 17 anos
de de mo cra cia não te rem pro du zi do uma se qüên cia
de ”anos fe li zes“ em ma té ria de cres ci men to eco nô -
mi co. Esta mos afun da dos em dí vi da pú bli ca cres cen -
te, as ta xas de cres ci men to são ma gras, a in fra-es tru -
tu ra foi aban do na da.

Não que os Go ver nos da de mo cra cia não te -
nham se es for ça do. Lu ta ram con tra a in fla ção, que afi -
nal foi do ma da. Hou ve ma i or aten ção às ques tões so -
ci a is. Nos anos re cen tes, tem me lho ra do a edu ca ção
bá si ca. Mas, nos 17 anos de de mo cra cia – e é isso
que de se jo aqui co lo car em ques tão e em de ba te –
pa re ce que per de mos o dom e a ins pi ra ção para o
cres ci men to e o de sen vol vi men to.

Pre ci sa mos me di tar so bre isso. Empre en der e
cres cer são con di ções in dis pen sá ve is, são o nos so
des ti no ir re cu sá vel. Sem isso, ou tras me tas irão de fi -
nhan do. Te mos que re a pren der a fazê-lo. É pre ci so
tor nar re a li da de essa as pi ra ção que é de to dos.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil tem
ins ti tu i ções tão com pe ten tes, la bo ri o sas e pro du to ras
de re sul ta dos de ex ce lên cia que a sim ples men ção de 
seus no mes é ca paz de ele var e en gran de cer nos so
País em qual quer ce ná rio ou fó rum in ter na ci o nal. Qu -
e ro fa lar hoje de uma des sas ins ti tu i ções, que, de tão
co nhe ci da dos bra si le i ros, nem pre ci sa ter sua si gla
de ci fra da em nome com ple to.

Tra ta-se da Embra pa, Sr. Pre si den te, a ins ti tu i -
ção que, ao lon go dos seus 28 anos de ser vi ços, pro -
vo cou uma ver da de i ra re vo lu ção na agri cul tu ra bra si -
le i ra. Se ates ta mos hoje um cres ci men to ím par de
nos so se tor agro pe cuá rio, com au men to de pro du ti vi -
da de e de qua li da de, é por que a Embra pa aí es te ve
pre sen te. Deve-se a ela, em gran de par ce la, o su ces -
so de tal de sem pe nho.

Bas ta lem brar, em ter mos ge ra is, o gran de sal to
de nos sa pro du ção agrí co la, nas duas úl ti mas dé ca -
das, que pas sou de 35 mi lhões de to ne la das de grãos 
para mais de 80 mi lhões de to ne la das! Esse cres ci -
men to deu-se em ta xas três ve zes ma i o res que o au -
men to da po pu la ção.

To man do, em sen ti do mais es tri to, o im pac to
das tec no lo gi as ge ra das pela Embra pa, mu i tas de las
em par ce ria com ins ti tu tos es ta du a is de pes qui sa,
uni ver si da des, fun da ções, em pre sas pri va das, de -
vem ser men ci o na das al gu mas con quis tas im por tan -
tes. A ofer ta de car ne foi mul ti pli ca da em qua tro ve zes 
e meia. A pro du ção de le i te, que não che ga va a al can -
çar 8 mi lhões de li tros, pu lou para mais de 20 mi lhões
de li tros. A soja, adap ta da às con di ções bra si le i ras, al -
çou o Bra sil na po si ção de se gun do pro du tor mun di al.
O de sen vol vi men to de tec no lo gia apro pri a da fez das
re giões de cer ra do ce ná rio res pon sá vel por 40% da
pro du ção bra si le i ra de grãos. Tec no lo gi as es pe cí fi cas 
per mi ti ram a pro du ção de fru tas no semi-ári do. Téc ni -
cas de con tro le bi o ló gi co ini bi ram a ação de de ze nas
de pra gas. 

São fe i tos de ex cep ci o nal gran de za, Sr. Pre si -
den te, re a li za dos por uma equi pe de pes qui sa do res
de eli te, ca paz de or gu lhar qual quer Na ção que se
pre ze! É bom que se diga que a Embra pa sem pre pra -
ti cou uma po lí ti ca de re cur sos hu ma nos de ex tra or di -
ná rio acer to. Sem pre foi pri o ri da de para seus di ri gen -



tes en vi ar pes qui sa do res para cur sos de Mes tra do e
Dou to ra do nas me lho res uni ver si da des na ci o na is e
es tran ge i ras. A Embra pa nun ca ne gli gen ci ou a for ma -
ção no ex te ri or de seu qua dro de es pe ci a lis tas, para
que o Bra sil não per des se ter re no para pa í ses em es -
ta do mais adi an ta do de pes qui sa. 

É la men tá vel que nos sos ór gãos de pes qui sa e
fo men to não te nham a mes ma vi são es tra té gi ca da
Embra pa! Os re cur sos para bol sas de es tu do no ex te -
ri or vêm di mi nu in do e min guan do a pas sos lar gos.,
en quan to ou tros pa í ses, até de me nor mon ta que o
nos so, in cre men tam os pro gra mas de for ma ção e ti tu -
la ção fora do país. Não é por mero aca so, Sr. Pre si -
den te, que os pes qui sa do res da Embra pa se equi pa -
ram aos me lho res do ex te ri or, con se guin do ge rar no -
vos co nhe ci men tos que co lo cam o Bra sil no mes mo
pa ta mar de mo der ni da de e com pe ti ti vi da de de mu i tos 
pa í ses avan ça dos, quan to ao de sem pe nho do se tor
agro pe cuá rio. 

Pelo apre ço e res pe i to que sem pre tive ao bom
tra ba lho re a li za do pela Embra pa, li, com mu i to in te -
res se e aten ção, o úl ti mo re la tó rio de suas ati vi da des,
re fe ren te ao ano de 2000. De cada pá gi na que se lê,
ir rom pe um ma nan ci al de ações re a li za das pela
Embra pa. São no vos co nhe ci men tos e so lu ções tec -
no ló gi cas, são cul ti va res re co men da das, má qui nas
de sen vol vi das, em uma ex ten sa rede de ati vi da des.

Gos ta ria de ci tar al gu mas des sas re a li za ções,
me nos com o in tu i to de su pri mir a le i tu ra do Re la tó rio
– que re co men do for te men te a to dos – e mais com a
in ten ção de com pro var, pe las ações re la ta das, a efi -
ciên cia de sua atu a ção para o de sen vol vi men to do
se tor agro pe cuá rio bra si le i ro.

Em 2000, a Embra pa re di re ci o nou sua pro gra -
ma ção de P&D – pes qui sa e de sen vol vi men to –, pro -
cu ran do har mo ni zar as de man das do Pla no Plu ri a nu -
al do Go ver no com as de man das ime di a tas do se tor
pro du ti vo. Des sa re o ri en ta ção, re sul tou um au men to
da or dem de 42% no nú me ro de sub pro je tos de de -
sen vol vi men to de tec no lo gi as e de ges tão ins ti tu ci o -
nal, em re la ção a 1999.

No item ”No vos Co nhe ci men tos e So lu ções Tec -
no ló gi cas“, cons ta o lan ça men to de cul ti va res iné di -
tas de al go dão, ar roz, ba ta ta, ce nou ra, fe i jão, mi lho,
soja, tri go, além de uma in fi ni da de de cul ti va res já co -
nhe ci das que fo ram adap ta das e es tão sen do re co -
men da das para no vas re giões. Para o meu Esta do,
por exem plo, fo ram re co men da das de ter mi na das cul -
ti va res de al go dão adap ta das para o Cer ra do de Ro -
ra i ma e ou tras de ar roz, ade qua das para plan tio de
se que i ro.

Ain da nes se item, es tão lis ta das es tir pes para
pro du ção de bi o in se ti ci da con tra o mos qui to-da-den -
gue e o mos qui to-ur ba no; es tão tam bém men ci o na -
dos in su mos à base de pro du tos or gâ ni cos, que, além 
de subs ti tu í rem de ter mi na dos fer ti li zan tes, são ob ti -
dos a ba i xo cus to. Fo ram de sen vol vi das no vas má qui -
nas, como aba na do ras para fe i jão aci o na das por mo -
tor elé tri co; tri lha do ra es ta ci o ná ria para ar roz, aci o na -
da por mo tor a ga so li na; me di dor com pu ta do ri za do do 
teor de clo ro fi la em plan tas, além de ou tras.

No to can te à ges tão de P&D, uma das pre o cu pa -
ções da Embra pa tem sido ”am pli ar as con di ções de
re a li za ção de pes qui sa em rede, com o pro pó si to de
me lho rar a qua li da de dos tra ba lhos de pes qui sa & de -
sen vol vi men to e das tec no lo gi as ge ra das“. Cons ta no
Re la tó rio que, no ano de 2000, os cen tros de pes qui -
sa da Embra pa con ta bi li za ram mais de 7 mil ações de 
par ce ri as. 

A co o pe ra ção in ter na ci o nal não está fora de seu 
raio de ação, seja por meio de me ca nis mos de co o pe -
ra ção bi la te ral e mul ti na ci o nal, de pro gra mas re gi o na -
is ou da bus ca de no vas fon tes de fi nan ci a men to. Em
2000, a Embra pa re ce beu mais de 100 re pre sen tan -
tes de 23 pa í ses. Um dos fe i tos mais im por tan tes de
2000 foi o en cer ra men to do Pro gra ma de Mo der ni za -
ção Tec no ló gi ca da Agro pe cuá ria da Re gião Cen -
tro-Sul do Bra sil – Pro mo a gro, que con tou com o apo -
io fi nan ce i ro do BID. O Pro mo a gro, se gun do o Re la tó -
rio, “me lho rou sen si vel men te a in fra-es tru tu ra de P&D 
do País”.

Sr. Pre si den te, se eu con ti nu ar nes sa li nha de
ex po si ção, des ta can do pon tos do Re la tó rio da
Embra pa, vou, com cer te za, can sá-los numa lon ga
fala, e não con se guir fa zer jus ti ça a tudo o que essa
Empre sa re a li zou ao lon go de 2000. As ini ci a ti vas de
in te ra ção com a so ci e da de in clu em ações re le van tes,
como a Vi tri ne de Tec no lo gi as e o Pro je to Embra pa &
Esco la, in se ri das este ano na ex po si ção Ciên cia para
a Vida; o pro gra ma Dia de Cam po na TV; o lan ça men -
to de qua se 300 ví de os, etc.

A Embra pa em pres tou seu apo io tam bém à
ação do Go ver no. No Pla no de Sa fra 2000/2001, o
Go ver no Fe de ral am pli ou seu tra ba lho de atu a li za ção 
tec no ló gi ca dos pro du to res. Des sa for ma, fo ram re a li -
za dos 150 se mi ná ri os en vol ven do um pú bli co de
2.260 téc ni cos e pro du to res lí de res; 15 cen tros de
pes qui sa da Embra pa en ga ja ram-se as ações de
apo io, em 15 Esta dos. 

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, que ro pa ra be ni zar
todo o qua dro pro fis si o nal da Embra pa, na pes soa de
seu Pre si den te, Már cio For tes de Alme i da, por es sas



três dé ca das de des ta ca da par ti ci pa ção no ce ná rio
da agri cul tu ra e pe cuá ria bra si le i ras. 

São em pre sas como a Embra pa que nos in fun -
dem con fi an ça e cren ça de que dias me lho res hão de
vir, se gu ra men te!

Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga do.
O SR. LUIZ PONTES (Blo co/PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a aná li se dos di re i -
tos so ci a is é um dos te mas de ma i or re le vân cia para o 
ho mem e sua so ci e da de. São di re i tos pri mor di a is, tais 
qua is, di re i to à edu ca ção, à sa ú de, ao tra ba lho, à mo -
ra dia, ao la zer, à se gu ran ça, à Pre vi dên cia So ci al, à
pro te ção à ma ter ni da de e à in fân cia, à as sis tên cia
aos de sam pa ra dos. São en fim, di re i tos que re fle tem a 
qua li da de de vida de uma de ter mi na da po pu la ção,
seu modo de vi ver no tem po e es pa ço fí si co e ge o grá -
fi co de fi ni dos.

A efe ti vi da de des ses di re i tos so ci a is de mons tra
o grau de atu a ção dos Po de res Exe cu ti vo, Ju di ciá rio e 
Le gis la ti vo.

Como di re i to pú bli co sub je ti vo não po dem per -
ten cer ao uni ver so das nor mas me ra men te pro gra -
má ti cas, que de pen dem da von ta de de seus apli ca do -
res.

Ina cre di tá vel, mas, rom pe mos a bar re i ra do séc. 
XXI, com as mes mas pre o cu pa ções e an gús ti as de -
can ta das em sé cu los re mo tos: me lhor qua li da de de
vida, li ber da de e igual da de para to dos, sa ú de e edu -
ca ção.

Incum be ao ci da dão o de ver de agen te pro mo tor 
da efi cá cia dos di re i tos so ci a is, mas que uma sim ples
ade são, pos to que no Bra sil, o po der pú bli co, tem sido 
mu i to pou co pú bli co. Ve ri fi ca-se por meio de fa tos his -
tó ri cos que ele é exer ci do não em nome do seu povo
ou em seu in te res se, mas é exer ci do por gru pos que o 
do mi nam, em seu nome e em seu pró prio e úni co in -
te res se. Só a or ga ni za ção so ci al dos ci da dãos, edu -
ca dos na ma té ria dos di re i tos fun da men ta is, po de rá
fa zer nas cer as gran des trans for ma ções po lí ti cas.

A de mo cra cia re pre sen ta ti va que se al me ja se
eri ge obri ga to ri a men te so bre a pró pria so ci e da de e a
mas sa po pu lar. De las não pode se afas tar. Faz-se ne -
ces sá rio a su pe ra ção das frus tra ções po lí ti cas, sen ti -
das pe los ele i to res e o cres cen te dis tan ci a men to en -
tre o povo e seus go ver nan tes. O controle da
sociedade garantirá a efetivação do Direito Social à
saúde.

O di re i to à sa ú de, como di re i to so ci al é di re i to pú -
bli co sub je ti vo e fun da men ta-se no Di re i to Cons ti tu ci o -
nal po si ti vo e de ma is le gis la ção in fra– cons ti tu ci o nal.

O Esta do exis te em fun ção da so ci e da de e o
ma i or grau de au to ri ta ris mo ou de de mo cra cia está in -
trin se ca men te li ga do ao ní vel de de sen vol vi men to
edu ca ci o nal e cul tu ral de sua po pu la ção.

Des sa for ma o di re i to à sa ú de pode e deve ser
exi gi do de for ma in di vi du al, por meio de to das as
ações ju di ci a is ad mis sí ve is no Có di go de Pro ces so
Ci vil como e so bre tu do deve ser exi gi do pela co mu ni -
da de de for ma co le ti va, por meio das ações ci vis pú -
bli cas, para as qua is es tão le gi ti ma dos con cor ren te -
men te a agir em ju í zo – o Mi nis té rio Pú bli co, a União;
os Esta dos, os Mu ni cí pi os, o Dis tri to Fe de ral e os Ter -
ri tó ri os – As as so ci a ções le gal men te cons ti tu í das há
pelo me nos 1 ano.

O di re i to à sa ú de não é nor ma pro gra má ti ca,
mas é ne ces sá rio que a co mu ni da de or ga ni za da em
as so ci a ções ou con se lhos co nhe ça dos pla nos de
ges tão do Po der Exe cu ti vo, tome co nhe ci men to das
fi nan ças e tri bu ta ção do seu Mu ni cí pio, sa i ba o quan -
to dis põe de re cur sos e opi ne so bre a me lhor for ma
de sua apli ca ção em be ne fí cio da co mu ni da de.

O pro ces so de ação co mu ni tá ria que se de se ja
não é tão evi den te, pos to que na His tó ria do Bra sil, as
pes so as sen tem-se dis tan ci a das, e por que não di zer
ame dron ta das pelo Di re i to Esta tal, si nô ni mo por ve -
zes de Po der Ju di ciá rio e for ça po li ci al. As pes so as
até re cen te men te, es ta vam ha bi tu a das a ser tu te la -
das, con tro la das pelo Esta do au to ri tá rio, à quem se
atri bu ía to dos os ma le fí ci os e be ne fí ci os so ci a is, bem
como a res pon sa bi li da de pelo bem co mum, que por
meio das fun ções de seu po der de ve ria pla ne jar, or -
ga ni zar, efe ti var e fis ca li zar o seu de sem pe nho.

O ci da dão não se sen tia par tí ci pe des se pro ces -
so. Ele era im po ten te pe ran te a re a li da de so ci al e o
de sem pe nho do Esta do.

O de sen vol vi men to da co mu ni da de é pro por ci o -
nal à ação co mu ni tá ria que visa pro te ger os in te res -
ses e ze lar por so lu ções para as pre o cu pa ções da
pró pria po pu la ção.

Uma vez de vi da men te mo ti va dos e ca pa ci ta dos, 
os ci da dãos pas sam a en ten der a es sên cia dos pro -
ble mas e con tra di ções so ci a is que en fren tam e aos
qua is es tão sub me ti dos. Exi gem co nhe cer as leis e as 
po lí ti cas que lhes di zem res pe i to e as sim cri am ins tru -
men tos de for ça e de re i vin di ca ção so ci al.

O con tro le so ci al dos atos ad mi nis tra ti vos, das
po lí ti cas pú bli cas e da apli ca ção de re cur sos deve
exis tir de for ma co e ren te e sis te má ti ca, re cha çan do a
vul ne ra bi li da de das co mu ni da des aos gru pos de
pres são, e às pa i xões ide o ló gi cas, para que man te -
nham-se fi e is aos ob je ti vos da co mu ni da de.



Deve o Mi nis té rio Pú bli co, como ins ti tu i ção de -
fen so ra da or dem ju rí di ca e dos in te res ses so ci a is
agir com pres te za e usu al al ti vez vi san do res ta u rar a
si tu a ção de di re i to .

Sem a in ter fe rên cia des se ór gão de de fe sa dos
in te res ses pri má ri os da so ci e da de, os pos tu la dos
nor ma ti vos se ri am dis po si ções de es cra vi za ção das
clas ses me nos fa vo re ci das e uti li za das ape nas quan -
do em pre ju í zo des tas.

A es tru tu ra do Esta do De mo crá ti co é com pro -
me ti da quan do não exis te um mí ni mo de igual da de de 
opor tu ni da des, por não se efe ti var os di re i tos so ci a is
bá si cos. Não há de se fa lar em de mo cra cia, quan do a
qua se to ta li da de da po pu la ção de um país não dis põe 
de edu ca ção, sa ú de, tra ba lho, mo ra dia, la zer, se gu -
ran ça, pre vi dên cia so ci al, pro te ção à ma ter ni da de e à
in fân cia, as sis tên cia aos de sam pa ra dos. Qu an do se
vê fome, aban do no, de sam pa ro e a in sen si bi li da de
ba na li zan do a cru el da de da si tu a ção so ci al, as pes -
so as se en con tram des ves ti das não ape nas de rou -
pas, mas so bre tu do de di re i tos.

Insa tis fe i ta a po pu la ção com a sa ú de pú bli ca, e
na im pos si bi li da de de ar car com os al tos cus tos da
sa ú de pri va da par ti cu lar, bus ca os pla nos de sa ú de
pri va dos e mais uma vez se sen te pre ju di ca da nes sa
re la ção de con su mo.

Ora, o Esta do que não pro veu o aten di men to à
sa ú de ne ces sá rio, le vou as pes so as a re cor re ram aos 
con tra tos de sa ú de pri va dos, que nem sem pre res pe i -
tam o dis pos to no art. 4º do Có di go de De fe sa do Con -
su mi dor: trans pa rên cia e har mo nia das re la ções de
con su mo. 

Na se ma na pró xi ma pas sa da o Con gres so vi veu 
mo men to his tó ri co, no qual, nós mem bros do Po der
Le gis la ti vo, não ace i ta mos as re gu la men ta ções im -
pos tas pela Me di da Pro vi só ria n.º 2177-43.

O que deve o Po der Le gis la ti vo fa zer? De ve mos
es tu dar com pro fun di da de e ou vir mos as vo zes das
en ti da des de de fe sa do con su mi dor para que a nova
re gu la men ta ção pro pos ta pelo Po der Exe cu ti vo não
sig ni fi que um re tro ces so e tão so men te au men te o
fos so ex clu den te e de fi ci en te da atu al re gu la men ta -
ção dos pla nos de sa ú de.

O Se na do Fe de ral não po de rá ace i tar cláu su las
que sig ni fi quem ex clu sões de aten di men tos ou pro ce -
di men tos mé di cos, li mi ta ções e di fi cul da des aos
usuá ri os dos pla nos de sa ú de. 

A lei apro va da de ve rá con ter re da ção cris ta li na
para que o in te res se do con su mi dor, sua dig ni da de,
sa ú de, se gu ran ça e seu in te res se eco nô mi co se jam
pro te gi dos e ga ran ti dos.

Pon tos po lê mi cos como :
– a li vre es co lha den tre os cre den ci a dos, do ser -

vi ço de sa ú de, mé di co, la bo ra tó rio ou hos pi tal, a ser
uti li za do pelo pa ci en te;

– a tri a gem de con sul tas por um clí ni co ge ral
que de ter mi na rá da ne ces si da de ou não do exa me do 
pa ci en te por um es pe ci a lis ta;

– a abran gên cia ter ri to ri al e a res tri ção do pla no
a uma área ge o grá fi ca;

– a co ber tu ra ape nas par ci al do tra ta men to de
do en ças gra ves como o cân cer ou a Aids;

– a dis cri mi na ção exor bi tan te dos pre ços de
con vê ni os para as pes so as mais ido sas;

– a ne ces si da de bá si ca de cre den ci a men to e re -
gis tro das ope ra do ras de ser vi ços de sa ú de e de seu
cor po mé di co jun to aos Con se lhos Pro fis si o na is de
Sa ú de, o que fa ci li ta a fis ca li za ção dos ser vi ços e
aon de po de rão se di ri gir os usuá ri os em caso de re -
cla ma ção fun da men ta da em ne gli gên cia, im pru dên -
cia ou im pe rí cia;

– di re i to aos usuá ri os com mais de 65 anos, de -
fi ci en tes fí si cos e cri an ças a ter um acom pa nhan te
nas in ter na ções hos pi ta la res;

– o pre ço e a li mi ta ção de re a jus te du ran te cer to
pe río do de tem po;

– a ca rên cia para aces so aos pla nos de sa ú de
mais com ple tos;

– do en ças bá si cas e gra ves que de ve rão obri ga -
to ri a men te cons tar em to dos os pla nos de sa ú de ofer -
ta dos aos con su mi do res.

Esses pon tos po lê mi cos de ve rão ser es tu da dos
ami ú de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que a co -
e rên cia e bom sen so nos gui em, e pa u tem as re for -
mas a se rem efe tu a das na nova le gis la ção que re gu -
la men ta rá os pla nos de sa ú de em fa vor da po pu la ção
e do aces so à sa ú de.

Mu i to obri ga do.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI  (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os epi só di os
re cen tes que en vol ve ram a vi o la ção do pa i nel ele trô -
ni co no Se na do trou xe ram à ba i la uma dis cus são que, 
vez por ou tra, re tor na à cena po lí ti ca: o ins ti tu to do
voto se cre to. 

A par tir da ce le u ma le van ta da, aque les que
sem pre ad vo ga ram o fim des sa mo da li da de de pro -
ces so de ci só rio vi e ram a pú bli co para res pon sa bi li zar 
o voto se cre to pelo epi só dio.

Embo ra não me seja fá cil vir a pú bli co de fen der
a po si ção opos ta, não pos so me es cu sar de fazê-lo,
pois es ta mos cor ren do o ris co de co me ter um gran de



equí vo co, se ex tin guir mos esse pro ce di men to. Pois o
voto se cre to exis te, prin ci pal men te, para pre ser var os 
Par la men ta res de pres sões in de vi das. E sua ex tin ção
de ma ne i ra al gu ma fa vo re ce rá a de mo cra cia, como
tem sido pro pa gan de a do pe los opo si to res des se sis -
te ma.

Se al gu ma fa lha de na tu re za téc ni ca hou ve, que
ela seja cor ri gi da. Exis tem tec no lo gi as bem ca pa zes
de su pe rar pro ble mas de se gu ran ça no pro ces sa -
men to ele trô ni co do voto. O Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, por exem plo, está es tu dan do a ins ta la ção de um
sis te ma de im pres são di gi tal para aces sar a rede in -
ter na de com pu ta do res. Com esse sis te ma, nin guém,
além do pró prio usuá rio, terá aces so a de ter mi na das
se nhas. Enfim, esse é só um exem plo de como os sis -
te mas de vo ta ção e a se gu ran ça de les po dem ser
aper fe i ço a dos.

Sei que a po si ção mais fá cil é a de de fen der o
fim do voto se cre to. Entre tan to, os la men tá ve is epi só -
di os que le va ram à re nún cia de dois Se na do res da
Re pú bli ca di zem res pe i to não ao mau uso do voto se -
cre to, mas jus ta men te à ten ta ti va de frus trar a vo ta -
ção se cre ta.

Ve ja mos ago ra os ca sos em que é pre vis ta a vo -
ta ção se cre ta: 

Pelo Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral (art.
291), a vo ta ção será se cre ta em três si tu a ções: as de -
ter mi na das cons ti tu ci o nal men te, nas ele i ções, ou por
de ter mi na ção do Ple ná rio.

As vo ta ções se cre tas de ter mi na das pela cons ti -
tu i ção são as se guin tes: 

• Exo ne ra ção, de ofí cio, do Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca (CF, art. 52, XI); 

• Per da de man da to de Se na dor, nos ca -
sos pre vis tos no art. 55, § 2º;

• Pri são de Se na dor e au to ri za ção da for -
ma ção de cul pa, no caso de fla gran te de cri me ina fi -
an çá vel (art. 53, § 3º);

• Sus pen são das imu ni da des de Se na dor
du ran te o es ta do de sí tio (art. 53, § 7º);

• Esco lha de au to ri da des (art. 52, II);
• Apre ci a ção de veto pre si den ci al (art.

66, § 4º).

Os ou tros dois ca sos de vo ta ção se cre ta são
de ter mi na dos ape nas re gi men tal men te: ele i ções e
por de ci são do Ple ná rio.

A exo ne ra ção do Pro cu ra dor-Ge ral e a es co lha
de au to ri da des, en tre eles Mi nis tros de Tri bu na is, Di -
re to res do Ban co Cen tral e Emba i xa do res en vol vem o 
mes mo tipo de ló gi ca: a li be ra ção do par la men tar de

pres sões in de vi das. Não de i xam de ser car gos que
en vol vem po der (ju rí di co, fi nan ce i ro, di plo má ti co). E,
ob vi a men te, mo bi li zam in te res ses, seja para a apro -
va ção da no me a ção da pes soa, seja para re je i tá-la. E
a iden ti fi ca ção dos vo tos pode pro vo car re ta li a ções
por par te da que les que ti ve rem seus in te res ses con -
tra ri a dos. 

No caso da in di ca ção des sas au to ri da des, exis -
te um com par ti lha men to, di ga mos as sim, da res pon -
sa bi li da de pela in di ca ção. Embo ra ca i ba ao Pre si den -
te da Re pú bli ca fa zer a in di ca ção das au to ri da des,
com pe te ao Se na do apre ci ar tais in di ca ções e, even -
tu al men te, exer cer al gum tipo de veto ao in di ca do.
Mas esse veto é da co le ti vi da de (co mis são ou ple ná -
rio) e não de um ou ou tro par la men tar. Des se modo, a
even tu al res pon sa bi li da de pela re je i ção de um in di ca -
do re cai não so bre al guns Se na do res, mas so bre a
Casa como um todo. Se o Pre si den te da Re pú bli ca
res pon de pes so al men te pe las de ci sões to ma das, o
mes mo não ocor re com o Par la men to, que toma de li -
be ra ções co le ti va men te. O que in te res sa ao pú bli co,
aos ele i to res, à ci da da nia é o re sul ta do des sa vo ta -
ção e não a po si ção in di vi du al de cada um de les.

A es co lha de uma au to ri da de é di fe ren te da
apro va ção ou não de uma ma té ria le gis la ti va. Na
apre ci a ção de qual quer pro je to, o Par la men tar tem a
obri ga ção de se ma ni fes tar pu bli ca men te so bre sua
es co lha, pois se tra ta de uma po lí ti ca pú bli ca de in te -
res se da na ci o na li da de e que está di re ta men te vin cu -
la da ao per fil po lí ti co do par la men tar e de sua base de 
sus ten ta ção. Nes se caso, ja ma is se po de rá co lo car
em dú vi da o ca rá ter pú bli co da vo ta ção.

Já a apre ci a ção de um nome para ocu par um
car go se as se me lha mais a uma de ci são de ca rá ter
ad mi nis tra ti vo e que não en vol ve, ou qua se nun ca en -
vol ve, es co lhas de na tu re za dou tri ná ria. Para a es co -
lha de um re pre sen tan te di plo má ti co, são ve ri fi ca dos
que si tos de in te res se da na ci o na li da de bra si le i ra e
não a de fe sa de uma pla ta for ma de um de ter mi na do
par ti do. Em caso ex tre mo, se a in di ca ção da que la
pes soa para o car go de re pre sen tan te ame a çar de al -
gum modo a ima gem do País, o Se na do sem pre po -
de rá re je i tar a in di ca ção. Uma in di ca ção, re lem bro,
que é do Pre si den te da Re pú bli ca, res pon sá vel pela
Admi nis tra ção Pú bli ca. O que é mu i to na tu ral em um
re gi me pre si den ci a lis ta. Fôs se mos nós um re gi me
par la men ta ris ta, a es co lha de uma au to ri da de mu da -
ria com ple ta men te de fi gu ra, pois se tra ta ria da es co -
lha de um nome para con du zir os ne gó ci os de Esta do. 
Aí, sim, a vo ta ção de ve ria ser aber ta.

O mes mo ra ci o cí nio é vá li do para os car gos de
tri bu na is su pe ri o res, em que os re qui si tos de com pe -



tên cia téc ni ca, ido ne i da de e ou tros já te rão sido con -
si de ra dos pela au to ri da de res pon sá vel pela in di ca -
ção. Ao Se na do ca be ria, se fos se o caso, um veto
àque la in di ca ção. E, nes se caso, não se ria um veto de 
”se na do res“, con si de ra dos in di vi du al men te, mas da
Casa como um todo. 

Quem é res pon sá vel pela con du ção da po lí ti ca
fi nan ce i ra do País? O Pre si den te da Re pú bli ca. Quem 
res pon de, ini ci al men te, pe las es co lhas mo ne tá ri as,
cam bi a is, fi nan ce i ras? O Pre si den te da Re pú bli ca.
Então, não cabe iden ti fi car o Se na dor ”A“ ou a Se na -
do ra ”B“ como res pon sá ve is pela in di ca ção do Pre si -
den te do Ban co Cen tral. Ca be rá, sim, um veto a um
nome que seja pre ju di ci al ao Bra sil. E, no va men te re -
lem bro, esse veto é as su mi do pelo Se na do, co le ti va -
men te.

Ve ja mos, ago ra, os ca sos que en vol vem a pri -
são, for ma ção de cul pa, sus pen são de imu ni da des e
cas sa ção de Par la men ta res. Nes ses ca sos, o Se na -
dor es ta rá agin do como um ju ra do de um dos seus
Pa res e, nes sa con di ção, pre ci sa go zar da mais per fe -
i ta in de pen dên cia. As de ci sões se rão to ma das pela
re gra de ma i o ria, que pri vi le gia o co le gi a do. Assim,
um par la men tar deve se sen tir ab so lu ta men te li vre de 
pres sões de qual quer na tu re za, se jam elas pes so a is,
ide o ló gi cas, par ti dá ri as. E, do mes mo modo, deve es -
tar li vre de even tu a is re ta li a ções por par te da que le
que so freu a cas sa ção ou pri são, por au to ri za ção do
Se na do.

No caso da apre ci a ção de ve tos pre si den ci a is,
o Par la men tar pre ci sa es tar li vre de even tu a is pres -
sões do po de ro so Exe cu ti vo. Faz par te do pro ces so
de for ma ção de leis a apro va ção pelo Par la men to,
as sim como o veto por par te do Exe cu ti vo. E a ace i -
ta ção ou re je i ção do veto faz vol tar a de ci são para o
cor po le gis la ti vo, que deve agir com li ber da de para
aca tar ou não o veto pre si den ci al. Em um país como
o nos so, em que o Exe cu ti vo con cen tra gran des po -
de res, não é in co mum que os Par la men ta res se ve -
jam co a gi dos a ace i tar in jun ções fe i tas pelo Exe cu ti -
vo. No caso de um veto, é cla ro que o Exe cu ti vo não
quer ser der ro ta do; e lan ça rá mão dos me i os a seu
al can ce para pre ser var sua po si ção. Mas ao par la -
men tar, mais que a von ta de do Exe cu ti vo, cabe le var
em con ta o que é me lhor para o País. Por isso, de fen -
do a ma nu ten ção da vo ta ção se cre ta, nos ca sos de
apre ci a ção de ve tos.

Nos ca sos de ele i ções, o Se na dor atua como
ele i tor. E o que lhe as se gu ra a ga ran tia do se gre do

de voto é o mes mo prin cí pio que ga ran te a in de pen -
dên cia do ele i tor co mum, quan do este vai às ur nas
es co lher seus re pre sen tan tes. Se me lhan te men te
aos ou tros ca sos, o voto se cre to ser ve para res guar -
dar o Par la men tar e não para fe rir a de mo cra cia. Não 
ca be ria, pois, re ver essa re gra re gi men tal.

Assim sen do, Srªs e Srs., que ro pro por que se
dis cu ta não a ex tin ção do voto se cre to, mas a mo ra li -

za ção do Po der Le gis la ti vo. E essa mo ra li za ção de -
pen de da ati tu de pú bli ca dos Par la men ta res. De pen -
de do com pro mis so dos Se na do res e De pu ta dos
com os seus ele i to res. O Con gres so exis te para dar
voz aos an se i os po pu la res. Cons ti tui-se na es fe ra de 
po der mais aces sí vel e, por isso, mais sus ce tí vel às
pres sões po pu la res. Nem por isso, deve es tar tão
vul ne rá vel a pon to de se sen tir co a gi do por pres -
sões, na ma i or par te das ve zes eco a das pela im -
pren sa, na hora de de ci dir.

Ha ve rá mu i tos ca sos em que o ins ti tu to do voto
se cre to se cons ti tui no me ca nis mo que pos si bi li ta
uma ”vi ra da de mesa“ con tra uma ma i o ria es ma ga -

do ra e, não ne ces sa ri a men te, jus ta ou de mo crá ti ca.
A pró pria vo ta ção do Se na dor Luiz Estê vão foi exem -
plo dis so. Não obs tan te to das as crí ti cas ao cha ma -
do cor po ra ti vis mo par la men tar, mes mo sen do ele, à
épo ca, mem bro de um Par ti do com Ban ca da sig ni fi -

ca ti va; ape sar de pro pa gan de ar ami za des e le al da -
des aqui e ali, por esse ou aque le mo ti vo, foi cas sa -
do. Enten da-se: a cas sa ção foi de ci di da pela re gra
de fun ci o na men to do Par la men to, ou seja, apo io da
ma i o ria. E não pela po si ção de ”A“ ou ”B“. Se não fos -
se as sim, en fra que ce ría mos so bre ma ne i ra o le gis la -
ti vo. Não se ria ne ces sá rio o con ven ci men to dos Par -
la men ta res, in di vi du al men te; bas ta ria ter o apo io de
um lí der de um gran de Blo co Par la men tar ou Par ti do
e a ques tão es ta ria re sol vi da. E, num caso como
esse, é ne ces sá rio que os Par la men ta res se po si ci o -
nam de ma ne i ra in de pen den te em re la ção a Par ti -
dos, Ban ca das, Li de ran ças, ou mes mo opi niões pú -
bli cas con trá ri as.

Por tan to, Srªs e Srs., re pu dio qual quer ten ta ti -
va de mu dar a ga ran tia do voto se cre to. Pois ele, ao
con trá rio do que se apre goa, faz par te da ló gi ca que
sus ten ta o fun ci o na men to do le gis la ti vo.

Era o que 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, to das as na ções
de vem pro mo ver o au men to de sua pro du ção agrí co -
la. Essa obri ga ção ir re cu sá vel, so bre tu do em país
com as di men sões que os ten ta mos, é de ter mi na da
pela ne ces si da de de mul ti pli car o in ves ti men to e o
em pre go, ele van do a ní ve is pelo me nos sa tis fa tó ri os
o bem-estar da po pu la ção.

Nes se pas so, e fren te à com pe ti ti vi da de ca rac -
te rís ti ca do se tor pri má rio da eco no mia, cres cem as
exi gên ci as do mer ca do em re la ção à qua li da de do
pro du to agrí co la, às qua is adi ci o nam-se a de in cre -
men to con ti nu a do da pro du ção, de modo a aten der à
cres cen te ele va ção da de man da.

Fe liz men te, em nos so País, e nele, de modo
par ti cu lar em nos so Esta do do To can tins, es tão lo ca li -
za das gran des ex ten sões de ter ras fér te is, que pre -
ser vam con di ções de cli ma por in te i ro ap tas ao con tí -
nuo au men to da pro du ção, o que re pre sen ta uma
van ta gem con si de rá vel em ter mos da que la ci ta da
com pe ti ti vi da de.

Po de-se com pre en der, a par tir des sa ver da de, a 
ale gria com a qual, há pou co, to ma mos co nhe ci men to 
dos ex ce len tes re sul ta dos ob ti dos pe los em pre en de -
do res ru ra is de di ca dos à pro du ção de se men tes de
gi ras sol, nos Mu ni cí pi os de Di a nó po lis e La goa da
Con fu são, em nos so Esta do.

Com o de ci di do apo io da Fe de ra ção de Agri cul -
tu ra, os plan ta do res da que las pro gres sis tas ci da des
mais uma vez al can çam, por tan to, no vos e ex ce len tes 
re sul ta dos na pro du ti vi da de de se men tes de gi ras sol,
fato am pla men te di vul ga do, so bre tu do para o ter ri tó -
rio do To can tins, pela apre ci a da Fo lha Po pu lar, de
Pal mas.

Como se sabe, a pro du ção de se men tes de gi -
ras sol há mu i to é tida como das mais ren tá ve is, con si -
de ran do-se os de ma is ra mos da ati vi da de pro du ti va
no cam po. Ago ra, ex pe ri men tos con jun tos re a li za dos
pela men ci o na da Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do 
do To can tins – Faet e pela Empre sa Bra si le i ra de Pes -
qui sa Agro pe cuá ria – Embra pa, che ga ram a uma
aus pi ci o sa con clu são.

Se gun do os es tu dos, a pro du ção de se men tes
de gi ras sol, nas ci da des as si na la das, al can çou nú -
me ros su pe ri o res às mé di as atin gi das pe los Esta dos
de Go iás e do Mato Gros so, por exem plo. Com efe i to,
nes sas Uni da des da Fe de ra ção a pro du ti vi da de mé -

dia do gi ras sol de se que i ro os ci lou em tor no de 1,8
qui los por hec ta re, equi va len te ao ín di ce al can ça do
pe las sa fras na ci o na is.

No Esta do do To can tins, po rém, a mé dia che -
gou a 3,016 qui los, em Di a nó po lis, em la vou ra de se -
que i ro, e a 3,7 qui los, por hec ta re, em la vou ra ir ri ga -
da, em La goa da Con fu são. Além dis so, 3,9 mil hec ta -
res de la vou ra de soja e 400 hec ta res de la vou ra de
mi lho se rão co lhi das na sa fra do cor ren te ano, de ven -
do-se con tar, tam bém, que a re gião é gran de pro du to -
ra de cal cá rio, des ti na do a abas te cer as la vou ras de
soja da re gião de Bar re i ras, no Esta do da Ba hia.

Na for ma de ava li a ção pro mo vi da por es pe ci a -
lis tas da Fe de ra ção de Agri cul tu ra do To can tins, o
apro ve i ta men to do gi ras sol be ne fi cia-se da cur ta du -
ra ção de tem po en tre o plan tio e a co lhe i ta, e de não
exi gir ter ras al ta men te úmi das. E, em face de o cres ci -
men to de sua raiz não atin gir mais de 40 cen tí me tros,
o gi ras sol é uma cul tu ra in te i ra men te adap ta da ao fér -
til solo to can ti nen se.

De ve mos des ta car, ain da, que o cus to da pro du -
ção é ou tro atra ti vo para os pro du to res, bas tan do ver
que as des pe sas des sa cul tu ra são equi va len tes às
do cus to da plan ta ção de soja, es ti ma do, apro xi ma da -
men te, em 600 re a is por hec ta re. Tam bém, a me nor
dis tân cia en tre a área de plan tio e a es ma ga do ra de
grãos tem de ter mi na do a op ção de mu i tos pro du to res
pelo gi ras sol.

Cum pre es cla re cer, ain da, que a es ma ga do ra
res pon de pela des pe sa de fre te do pro du to, no tra je to
de até 600 qui lô me tros da área da la vou ra, e que sua
co ta ção che ga a 9 dó la res, o saco de 60 qui los, quan -
do apre sen ta 40% de teor de óleo. No en tan to, cada
uni da de per cen tu al su pe ri or à mé dia es ta be le ci da re -
ce be um dó lar a mais. Por isso, a mé dia de re mu ne ra -
ção do óleo ob ti do pelo gi ras sol do To can tins man te -
ve-se va ri an do en tre 42 e 43%.

Ou tra van ta gem, para os pro du to res, é re pre -
sen ta da pelo apo io da ge rên cia da car te i ra agrí co la
do Ban co do Bra sil, de Pal mas, con quan to qual quer
agên cia des se es ta be le ci men to es te ja pron ta a re -
cep ci o nar pro pos tas para o fi nan ci a men to de la vou -
ras.

O Ban co, co mu men te, pode li be rar em prés ti mo
de até 50 mil re a is, com ju ros fi xa dos na fa i xa de
8,75%, ao ano, e pra zo es ti pu la do de uma sa fra. Nos
ex pe ri men tos re a li za dos no Esta do do To can tins, a
sa fra de gi ras sol não ul tra pas sou 3 me ses.



Fi nal men te, es ti ma ti vas ofi ci a is apon tam que o
se tor agrí co la será res pon sá vel, nes te ano, por subs -
tan ci al con tri bu i ção para o equi lí brio da ba lan ça co -
mer ci al. Espe ra-se al can çar 15 bi lhões de dó la res de
su pe rá vit, re pre sen ta ti vo de um au men to de 1,3 bi -
lhão de dó la res, em re la ção ao va lor ob ti do no ano
pas sa do, quan do o sal do to tal re gre diu 562 mi lhões
de dó la res, em re la ção ao ano de 1999.

A boa no tí cia é de vi da ao cres ci men to da pro du -
ção dos se to res de grãos, car nes, ma de i ra, pa pel e
ce lu lo se. Para o au men to do sal do, le vou-se em con ta 
a des va lo ri za ção do câm bio, que au men tou a com pe -
ti ti vi da de dos pro du tos na ci o na is. Além dis so, con si -
de ra ram-se como fa vo rá ve is a ma i or ofer ta de ce re a is 
para a ex por ta ção e o en ca re ci men to da im por ta ção
de su pér flu os.

Não se pode re cu sar que o nos so País pro cu ra
de to das as for mas au men tar a pro du ção, o ní vel de
in ves ti men to, do em pre go e do bem-estar da po pu la -
ção. Os pro du to res ru ra is de Di a nó po lis e de La goa
da Con fu são, com seus es for ços, es tão in te gra dos,
como vi mos, ao es for ço de fa zer avan çar o pro ces so
qua li ta ti vo de nos sa agri cul tu ra e ex pan dir os sa tis fa -
tó ri os re sul ta dos das sa fras.

Por isso, me re cem o voto de con gra tu la ções
que ora de cla ra mos para o re gis tro dos Ana is do Se -
na do da Re pú bli ca.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre -
si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, quan do Fer nan do
Hen ri que Car do so as su miu a Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, em 1995, de cla rou em seu dis cur so de pos se que
es ta va em pe nha do em pro mo ver o fim da Era Var gas. 

Sua Exce lên cia, do ta do de no tá vel for ma ção
aca dê mi ca, sabe me lhor do que nin guém, que foi o
Pre si den te Ge tú lio Var gas que pa vi men tou tar di a -
men te o aces so do Bra sil à era da mo der ni da de im plí -
ci ta ao séc XX. 

Mes mo ad ver sá ri os his tó ri cos de Ge tú lio re co -
nhe cem que foi no seu Go ver no que se edi fi cou o
Esta do bra si le i ro. Cri a ram-se os ins ti tu tos de pen são,
ins ti tu iu-se a apo sen ta do ria dos tra ba lha do res, o sa -
lá rio mí ni mo e to das as con quis tas re gi das pela CLT,
que mal gra do sua su pe ra ção, ain da se cons ti tu em na
ma i or vi tó ria dos tra ba lha do res bra si le i ros.

Mais que isso, Ge tú lio cri ou o Esta do so be ra no,
ca paz de in ter vir com su ces so no do mí nio eco nô mi co 

por meio de em pre sas como a Vale do Rio Doce ou a
Pe tro bras.

Mas, quem sou eu para pon te ar so bre Ge tú lio
Var gas em um Par la men to onde des pon ta o ta len to
de um Pe dro Si mon. Um en tu si as ta do tra ba lhis mo,
es tu di o so do var guis mo e de seus des do bra men tos.

Ca be-me sim de nun ci ar que foi con tra essa di -
men são pro gres sis ta da Era Var gas que se vol tou a
fú ria pri va ti zan te do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, com a des na ci o na li za ção in dis cri mi na da e
le si va ao pa tri mô nio pú bli co e a que da ver ti gi no sa na
qua li da de dos ser vi ços pres ta dos pe las con ces si o ná -
ri as pri va das, além de gra vís si mos pro ble mas de de -
sa bas te ci men to, ex pres sos no co lap so de ener gia
elé tri ca, em cur so no País. 

Mas, o gol pe mais mor tal e cer te i ro que se des -
fe re con tra uma má qui na es ta tal apta a aten der as ne -
ces si da des bá si cas dos ci da dãos e con tri bu in tes é a
ex tin ção len ta, as fi xi an te e ine xo rá vel do ser vi ço pú -
bli co, por meio de um ar ro cho sa la ri al de su ma no. 

Há sete anos, os ser vidores pú bli cos fe de ra is
são man ti dos sem qual quer re a jus te sa la ri al. Acu -
mu lam uma per da do po der de com pra de 75,48% de 
ja ne i ro de 1995 até de zem bro pas sa do, se gun do o
Di e e se. Ou seja, dois ter ços dos sa lá ri os dos ser vi -
do res sim ples men te fo ram cor ro í dos pelo des ga ste
da mo e da. 

Isso equi va le a di zer que to dos os ser vi do res es -
tão con de na dos a vi ver com me nos de 25% do que
re ce bi am por seu tra ba lho há seis anos e meio.

Ao de fen de rem sua so bre vi vên cia, os ser vi do -
res es tão de fen den do o pró prio Esta do da vo lú pia li -
be ral dos go ver nan tes. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dos qua -
se 500 mil ser vi do res da União na ati va, cer ca de 370
mil (74% de les) es tão fora das car re i ras con si de ra das 
pri o ri tá ri as ou be ne fi ci a das com re a jus tes di fe ren ci a -
dos des de 1995.

Assim, com tal po lí ti ca dis cri mi na tó ria e eli tis ta,
o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so pri va três quar tos dos ser vi do res fe de ra is do re a -
jus te li ne ar, ou seja, da mera re po si ção do seu po der
de com pra. E o que pre ten de com isso? 

Di zer à so ci e da de que a con fi gu ra ção de sua
es tru tu ra es ta tal ide al é de 25% da atu al. E que por -
tan to, os de ma is ser vi do res, não es tão in se ri dos nas
ati vi da des con si de ra das es sen ci a is ao Esta do.



Con vém res sal tar, Srªs e Srs. Se na do res, que
pro fis si o na is de sa ú de e edu ca ção não es tão in clu í -
dos nes te rol. Ou seja, es tão en tre os que o Go ver no
con si de ra dis pen sá ve is ao Esta do, não in te gram car -
re i ras tí pi cas de Esta do, como pro cu ra do res e fis ca is,
por exem plo. 

Um dos pre tex tos para a au sên cia de au men tos
di fe ren ci a dos se ria a ade qua ção dos sa lá ri os à ofer ta
do mer ca do. Ou seja, uma ma ne i ra de pro ver os car -
gos es sen ci a is com pes so as mais qua li fi ca das para
cada fun ção. 

A quem o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so e o seu Go ver no que rem en ga nar? 

São jus ta men te os pro fis si o na is que exer cem
ati vi da des que ele con si de ra não tí pi cas do Esta do,
mé di cos e pro fes so res por exem plo, que so frem vi o -
len ta pres são do mer ca do pri va do. E não fis ca is e
pro cu ra do res, cu jas fun ções ine xis tem na ini ci a ti va
pri va da.

O que o Go ver no Fer nan do Hen ri que faz é em -
pur rar o fun ci o na lis mo até a fron te i ra do ex ter mí nio
pela fome, pelo des pre zo e pela auto-es ti ma. Tra ta-se
de uma guer ra de cla ra da ao Esta do e à pró pria so ci e -
da de, na es sên cia des ti na tá ria do tra ba lho des ses
ser vi do res. 

Esta é a re ce i ta de des mon te do pro je to de Esta -
do de bem-es tar so ci al con ce bi do por Var gas; a cru el
com bi na ção de duas ope ra ções si mul tâ ne as: de um
lado, a pe nú ria e a des mo ra li za ção dos ser vi do res pú -
bli cos e, de ou tro, a sa nha pri va ti zan te go ver na men -
tal. Ambas, po rém, co e ren tes e ar ti cu la das para um
fim co mum – o des vio de ver bas pú bli cas dos in ves ti -
men tos so ci a is in dis pen sá ve is ao de sen vol vi men to
para a úni ca real pri o ri da de: sal dar com pro mis sos fi -
nan ce i ros in ter na ci o na is e cum prir me tas fis ca is ajus -
ta das com o FMI à cus ta do in te res se na ci o nal.

E, para atin gir seus ob je ti vos o Go ver no Fe de ral
não res pe i ta se quer os li mi tes da or dem ju rí di ca vi -
gen te.

O Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi -
nis tro Mar co Au ré lio Mel lo, veio a pú bli co, em nome
do po der que re pre sen ta, lem brar a to dos que des de
24 de abril pas sa do, o Go ver no Fe de ral está em mora
em re la ção ao seu de ver de as se gu rar re vi são anu al
da re mu ne ra ção aos ser vi do res pú bli cos.

Jul gan do ação de in cons ti tu ci o na li da de por
omis são pro pos ta pelo PDT, pelo PT e pela Con fe de -
ra ção dos Ser vi do res Pú bli cos do Bra sil con tra o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, a Su pre ma Cor -
te de ci diu pelo re co nhe ci men to ju di ci al do es ta do de

inér cia do Po der Pú bli ca Fe de ral, afas tan do qual quer
dú vi da so bre a ne ces si da de de o exe cu ti vo en vi ar
pro je to de lei ao Con gres so Na ci o nal con ten do re vi -
são dos ven ci men tos do fun ci o na lis mo, de ci são com
efi cá cia a par tir da en tra da em vi gor da Emen da
Cons ti tu ci o nal 19/98.

Assim, o Pre si den te da Re pú bli ca foi de cla ra do
ina dim plen te e omis so com seus de ve res cons ti tu ci o -
na is para com os ser vi do res pú bli cos, por acór dão da
mais alta Cor te de Jus ti ça do País, no uso de sua
com pe tên cia ori gi ná ria, em de ci são de úni ca ins tân -
cia, ir re cor rí vel e tran si ta da em jul ga do.

Pre mi do por ques tões ju rí di cas, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so e sua equi pe eco nô mi ca 
en vi a ram a pro pos ta de 3,5% de au men to para o fun -
ci o na lis mo para ser in clu í da no Pro je to de Lei Orça -
men tá ria da União. 

A fri e za dos tec no cra tas do Go ver no che gou ao
ab sur do de con si de rar a hi pó te se de não con ce der
qual quer re a jus te aos fun ci o ná ri os apo sen ta dos. 

É bom lem brar que, qual quer que seja o au men -
to dado ao fun ci o na lis mo, ele deve ser re tro a ti vo a 4
de ju nho de 1998 (data da pro mul ga ção da emen da
cons ti tu ci o nal 19/98), caso con trá rio es ta rá afron tan -
do a Cons ti tu i ção Fe de ral e in frin gin do o seu art. 85,
in ci so VII.

Fer nan do Hen ri que fez o mí ni mo, para fu gir da
lei. Mo ral men te, en tre tan to, está con de na do. 

Um tris te fim para um or gu lho so Pre si den te que
teve a pre ten são de des tru ir a Era Var gas e que vai
ter mi nar o seu lon go, lon guís si mo man da to, como
aque le que des tru iu o Esta do. 

Era o que ti nha a di zer.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo
re gis trar nes ta Casa, Sr. Pre si den te, dois re la tó ri os
que, por sua im por tân cia e seu sig ni fi ca do, de vem
ser vir para re fle xão de to dos nós, que nos pre o cu pa -
mos com a cons tru ção de uma so ci e da de jus ta e sus -
ten tá vel para o nos so País.

Re fi ro-me às man che tes dos jor na is da se ma na
pas sa da que anun ci a ram, de um lado a con clu são
dos es tu dos do Cen tro de Po lí ti cas So ci a is da Fun da -
ção Ge tú lio Var gas, que aca bou de di vul gar o ”Mapa
de Fome“, se gun do o qual 50 mi lhões de pes so as no
Bra sil, ou 29,3% da po pu la ção, vive com ren da in fe ri -
or a R$80,00 per ca pi ta – o Bra sil aca ba de per do ar
par ce la da dí vi da da Re pú bli ca da Zâm bia e uma das



ra zões ale ga das é que a ren da per ca pi ta na que le
país é de U$300,00. R$80,00, Sr. Pre si den te, não
per mi te se quer com prar uma ces ta bá si ca e faz sig ni -
fi ca ti va par ce la da po pu la ção bra si le i ra vi ver aba i xo
dos ní ve is de vida da que le país afri ca no;. de ou tro
lado, os mes mos jor na is anun ci am: Ban cos lu cram
alto com a cri se Jor nal do Bra sil 31/07/2001). A va lo -
ri za ção do dó lar, a ele va ção da taxa de ju ros, a co -
bran ça de ta ri fas e a ven da ca sa da de pro du tos, fi ze -
ram com que só o Bra des co re gis tras se no pri me i ro
se mes tre des se ano, um lu cro de R$1,042 mi lhões de 
re a is e um au men to de seus ati vos da or dem de
29,26%.

Mas o caso do Bra des co não cons ti tui um fato
iso la do.

Se gun do as mes mas no tí ci as, lu cros su pe ri o res 
a 1 bi lhão de re a is ti ve ram no ano pas sa do um se le to
time de ape nas 6 em pre sas, além do Bra des co: O
Ban co Itaú, a Pe tro bras, a Ele tro brás, a Vale do Rio
Doce, a Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal e a Te lesp.
Lu cros se me lhan tes, se gun do os ana lis tas, de ve rão
re ve lar os ba lan ços do Itaú, do Uni ban co e do
ABNRe al, en tre ou tros, que se rão bre ve men te di vul -
ga dos.

Onde está a cri se, Sr. Pre si den te? Será que a
cri se deve atin gir ape nas as fi nan ças go ver na men ta -
is? Ape nas os se to res pro du ti vos – a in dús tria, o co -
mér cio, a agri cul tu ra? Ape nas as pes so as? A ren da?
Os sa lá ri os? Por que não po dem os ban cos as su mir
tam bém par te da cri se em vez de ape nas os lu cros?

Devo di zer, Sr. Pre si den te, não sou con tra o lu -
cro. Mas essa di co to mia é gra ve de ma is para não me -
re cer uma pro fun da re fle xão, da par te des ta Casa e
da par te das au to ri da des res pon sá ve is pela con du -
ção do pro ces so bra si le i ro. Esta é uma si tu a ção in -
sus ten tá vel, e de ve rá che gar o mo men to em que a cri -
se so ci al se vai trans for mar em cri se eco nô mi ca, e
isto é ine vi tá vel.

Deve pre o cu par-nos, Sr. Pre si den te, não o lu cro
em si, mas essa di co to mia em que o ca pi tal ou o lu cro
se con cen tram en quan to cres cem os se to res pe ri fé ri -
cos ou ex clu í dos da so ci e da de. No Rio de Ja ne i ro,
14,38% da po pu la ção en con tra-se nes ta si tu a ção.
”Em 1993, este nú me ro era três ve zes me nor“ – in for -
ma o Co or de na dor do Co mi tê Rio da Ação da Ci da da -
nia con tra a Fome e a Mi sé ria“.

Sei tam bém, Sr. Pre si den te, que o que ocor re no 
Bra sil é par te do que está ocor ren do no pro ces so de
glo ba li za ção. O pro ces so de glo ba li za ção como vem
ocor ren do, não como de ve ria ser, con cen tra a ri que za 
cu mu la ti va men te nas mãos de um nú me ro cada vez

me nor de pes so as, en quan to ex pan de as con di ções
de mi sé ria para um nú me ro cada vez ma i or. Assim,
se gun do da dos da ONU, no Re la tó rio so bre o De sen -
vol vi men to Hu ma no, em tor no de 2.000 bi lhões de
pes so as no mun do vi vem aba i xo do ín di ce de mi sé ria
– me nos de 2 dó la res por dia, ou seja, nas mes mas
con di ções dos 50 mi lhões de bra si le i ros iden ti fi ca dos
pela Fun da ção Ge tú lio Var gas.

O mais gra ve, no bres Se na do res, é que tam bém 
em ní vel glo bal, como no Bra sil, cres ce esta di co to -
mia. Assim é que há trin ta anos, a par ti ci pa ção dos
20% mais ri cos da po pu la ção mun di al na ri que za do
mun do su biu de 62% para 82%, en quan to que a par ti -
ci pa ção dos 20% mais po bres, que era de ape nas
2,3% ba i xou para 1.4%.

O fato de o Bra sil es tar des ta for ma in se ri do num 
mes mo con tex to glo bal, de con cen tra ção e ex clu são,
no en tan to, de ma ne i ra al gu ma ser ve como jus ti fi ca ti -
va para esta re a li da de. Ao con trá rio. Tor na a si tu a ção
tan to mais gra ve, por que a ame a ça da rup tu ra des te
pro ces so, além de sua in sus ten ta bi li da de in ter na pas -
sa a ser con di ci o na da por fa to res ex ter nos, so bre os
qua is cada dia me nos, o Bra sil per de sua ca pa ci da de
de in flu ir.

Di ria até mais, Sr. Pre si den te, di ria que esta si tu -
a ção a que es ta mos sen do le va dos, já é, em gran de
par te, con se qüên cia da for ma como es ta mos in se ri -
dos no con tex to glo bal, e dele nos tor na re mos cada
vez mais de pen den tes.

É ne ces sá rio e ur gen te, Sr. Pre si den te, no bres
Se na do res, que a Na ção se de bru ce so bre um pro je -
to al ter na ti vo para o País, que con si de re a va lo ri za ção 
das po ten ci a li da des na ci o na is, a in te gra ção do ho -
mem bra si le i ro no pro ces so, ade qua do apro ve i ta -
men to nos sos imen sos re cur sos na tu ra is e, en fim, um 
re la ci o na men to mais cri a ti vo com o mun do, que nos
li ber ta do cír cu lo vi ci o so da con cen tra ção, da per da
da so be ra nia so bre as de ci sões na ci o na is e da ex clu -
são cres cen te que leva à mi sé ria sig ni fi ca ti va par ce la
da po pu la ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Não há 
mais ora do res ins cri tos.

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 da pró xi ma ter ça-feira, dia 28, a re a li zar-se às
14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te



ORDEM DO DIA



O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Está en cer ra da a ses são.

                   (Le van ta-se a ses são às 14 ho ras.)



Ata da 91ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 13 de agos to de 2001

(Pu bli ca da no DSF de 14 de agos to de 2001)

Re ti fi ca ção

Tre cho de Ata à pá gi na nº 16465, 1ª co lu na,
re fe ren te ao Re que ri men to nº 432, de 2001, na
subs cri ção.

Onde se lê

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da
Casa, as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to
do De pu ta do Fe de ral Flá vio Der zi, ocor ri do no dia
12 de agos to do cor ren te ano, no Hos pi tal Sí rio Li -
ba nês, em São Pa u lo:

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

Esta do do Mato Gros so do Sul.
Sala das Ses sões, 13 de agos to de 2001. — Se -

na dor Ju vên cio da Fon se ca.

Le ia-se
Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to

Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa, as se -
guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do De pu ta do
Fe de ral Flá vio Der zi, ocor ri do no dia 12 de agos to do
cor ren te ano, no Hos pi tal Sí rio Li ba nês, em São Pa u lo:

c) in ser ção em ata de voto de pro fun do pe sar;
d) Apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Esta do do Mato Gros so do Sul.
Sala das Ses sões, 13 de agos to de 2001. — Se -

na do res  Ju vên cio da Fon se ca e Iris Re zen de.
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ALBERTO SILVA 
 
 Parecer nº 780, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Ofício “S” nº 41, de 1999, do Presidente daquela 
Comissão (nº 103/98, na origem), que trata de consulta ao Tribunal 
de Contas da União, em atendimento a requerimento do Senador 
Júlio Campos, referente à licitude de negociação entre o Governo do 
Estado do Mato Grosso e a Telemat, para antecipação de 
pagamento de ICMS devido, bem como sobre a existência de 
decisão do TCU que se aplique, por analogia, à hipótese, e, ainda, 
quais os procedimentos que regulam a questão. 144 
 
 
ADEMIR ANDRADE 
 
 Preocupação com a falta de investimentos no setor de 
saneamento básico no Brasil. 033 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 28, de 2001, que 
confere ao Congresso Nacional o poder de apreciar os acordos e os 
contratos internacionais, firmados por entes públicos, quando a 
República Federativa do Brasil figurar como parte, avalista ou 
garantidora, acrescentando parágrafo único o art. 49, da 
Constituição Federal. 455 
 
 Justificativas à apresentação de proposta de Emenda à 
Constituição destinada a sanar interpretações diferenciadas sobre os 
poderes do Congresso Nacional quanto à apreciação de acordos 
internacionais, como o firmado entre o Governo Federal o FMI. 475 
 
 
ÁLVARO DIAS 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 065 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 292 
 
 Projeto de Lei do Senado n.º 270, de 1999, que estabelece a 
obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos recursos do 
sistema BNDES para financiamento de projetos do setor de 
agroindústria. 291 
 
 Parecer n.º 823, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n.º 196, de 2001 (n.º 805/2000, na 
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Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação Cultural e Artística de 
Jataizinho a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Jataizinho, Estado do Paraná. 377 
 
 Parecer n.º 827, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n.º 114, de 2001 (n.º 485/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Independência do Paraná Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná. 382 
 
  Refutação às críticas feitas pelo advogado da Confederação 
Brasileira de Futebol, em entrevista coletiva, na qual contestou os 
trabalhos da CPI do Futebol. 397 
 
  Contradição entre as ações do governo Fernando Henrique 
Cardoso e o Programa do PSDB, partido que conduz processo de 
expulsão de S. Ex.ª e do Senador Osmar Dias. 446 
 
 Críticas ao atual modelo de privatização do governo federal 
e ao processo de venda da Companhia de Eletricidade do Paraná – 
COPEL. 446 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 35, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 795, de 2001, Relator: Senador Paulo 
Hartung), que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG, a contratar 
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa de Apoio à 
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos – PMAT, no valor de dois milhões, noventa e quatro 
mil e novecentos e sessenta e oito reais, com finalidade exclusiva de 
financiar programa de investimento em modernização tributária do 
Município. 461 
 
 
AMIR LANDO 
 
 Registro da sua participação hoje, nesta capital, como 
coordenador do Painel sobre a Síndrome de Down, promovido pela 
Associação Brasileira da Síndrome de Down. 479 
 
 Solidariedade aos servidores públicos de Rondônia quanto 
ao direito de reposição salarial. 510 
 
 Repúdio à Medida Provisória nº 2.166, que proíbe a 
utilização de 80% da área das propriedades rurais de Rondônia. 510 
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ANTONIO CARLOS JÚNIOR 
 
 Parecer nº 782, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 10, de 2000 (nº 71/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia das Decisões 
nºs 20 e 21/2000, referentes a Auditorias realizadas no Fundo da 
Marinha Mercante e na Prefeitura Municipal de Salvador. 145 
 
 Parecer n.º 811, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de 2001 (nº 724/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Madre FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Madre de Deus, Estado da 
Bahia.  360 
 
 Parecer n.º 819, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 180, de 2001 (nº 664/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Moradores do Aracruz – AMA a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Barreiras, Estado da Bahia. 372 
 
 
ANTONIO CARLOS VALADARES 
 
 Prejuízos pela controvérsia jurídica na interpretação da 
Emenda Constitucional nº 29, que estipula recursos mínimos a 
serem aplicados, pela União, em ações e serviços de saúde no 
período 2001 a 2004. 025 
 
 Requerimento nº 449, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Saúde as informações que menciona. 063 
 
 Parecer nº 799, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 134, de 1997. 302 
 
 Apelo aos senadores no engajamento para que as palavras 
“desenvolvimento” e “bem-estar social” voltem a influenciar as 
autoridades brasileiras. 412 
 
 Proposta de emenda à Constituição  n.º 27, de 2001, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, a fim de instituir o Fundo para a Revitalização 
Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio 
São Francisco. 437 
 
 Parecer nº 831, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 34, de 2001. 458 
 
 Parecer nº 832, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 35, de 2001. 463 
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ARLINDO PORTO 
 
 Parecer nº 805, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 88, de 2001 (nº 651/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Santa Rita do Sapucaí 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa 
Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais. 352 
 
 Parecer nº 809, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de 2001 (nº 706/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Metropolitana Cultural e Artística “Dom Aloísio Roque 
Opperman” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Uberaba, Estado de Minas Gerais. 357 
 
 Parecer n.º 814, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 157, de 2001 (nº 545/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Itatiaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Nova Lima, Estado de Minas 
Gerais.  364 
 
 
BELLO PARGA 
 
 Parecer nº 756, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre as Emendas nºs 17 a 38, de Plenário, 
oferecidas ao Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999 – 
Complementar, de autoria do Senador Jorge Bornhausen, que 
dispõe sobre os direitos e as garantias do contribuinte e dá outras 
providências. 006 
 
 Parecer nº 757, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre as Emendas nºs 17 a 38, de Plenário, oferecidas 
ao Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999 – Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos 
e as garantias do contribuinte e dá outras providências. 012 
 
 
CARLOS BEZERRA 
 
 Apoio à aprovação do projeto de lei, de autoria do Deputado 
Hermes Parcianello, que dispõe sobre as atividades de 
movimentação de mercadorias. 429 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
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estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 067 
 
 Apelo ao Governo Federal pela priorização de investimentos 
no setor de saneamento básico. 091 
 
 Preocupação com a evasão de cientistas brasileiros para o 
exterior. 166 
 
 Parecer n.º 791, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 82, de 2001, de autoria do Senador 
Maguito Vilela, que inscreve o nome de Luís Alves de Lima e Silva, o 
Duque de Caxias, no Livro dos Heróis da Pátria.  199 
 
 Compromisso da Secretaria Estadual de Educação do 
Tocantins com a chamada “educação inclusiva”, que busca incluir os 
alunos com necessidades especiais. 219 
 
 Considerações sobre o índice de reajuste anunciado para os 
servidores públicos federais. 306 
 
 Parecer n.º 812, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de 2001 (nº 769/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária da Comunidade São José a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juazeirinho, 
Estado da Paraíba. 361 
 
 Requerimento n.º 459, de 2001, solicitando a retirada do 
Projeto de Lei do Senado nº 424, de 1999, de sua autoria, que altera 
o art. 4º da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe 
sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição 
nacional e dá outras providências, para tornar obrigatório o uso de 
coletes salva-vidas na navegação interior, que se encontra 
tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 402 
 
 Satisfação com os excelentes resultados obtidos pelos 
produtores de sementes de girassol dos municípios de Dianópolis e 
Lagoa da Confusão, no Estado de Tocantins. 519 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Análise dos dados do IBGE sobre o trabalho infantil no 
Brasil.  087 
 
 Anúncio do seu desligamento do PPS e filiação ao PTB. 311 
 
 Críticas ao índice de reajuste proposto aos servidores 
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públicos federais. 520 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Premência da realização de concurso público para 
provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal, tendo em vista 
a precariedade da fiscalização nas estradas federais, em especial, 
no Estado de Santa Catarina. 078 
 
 Necessidade de viabilização do Código Nacional de 
Trânsito. 078 
 
 Parecer nº 762, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2001 (nº 574/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Itapema FM de Florianópolis Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 118 
 
 Críticas à ausência de repasse de recursos do Programa 
Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, aos municípios do 
oeste de Santa Catarina. 313 
 
 Parecer n.º 808, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de 2001 (nº 696/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Ecológica do Rio Camboriú – ACERC a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Balneário 
Camboriú, Estado de Santa Catarina. 356 
 
 Parecer nº 825, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de 2001 (nº 821/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade 
Rádio Comunitária a Voz do Contestado – FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Irani, Estado de Santa 
Catarina. 379 
 
 Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nº 111, de 2001 
(nº 640/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Universidade Regional de Blumenau 
– FURB para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 410 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Posicionamento da Mesa do Senado acerca do 
pronunciamento do Senador Roberto Requião. 055 
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 Resposta ao Senador Geraldo Cândido. 075 
 
 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom. 197 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Anúncio, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, da 
liberação de verbas para o Programa de Agricultura Familiar – 
PRONAF, para a safra 2001/2002. 340 
 
 Parecer n.º 804, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2001 (nº 641/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Abel Figueiredo – 
PA a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Abel 
Figueiredo, Estado do Pará. 351 
 
 Parecer n.º 813, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 155, de 2001 (nº 713/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Pássaro Grande para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Uruaçu, 
Estado de Goiás.  362 
 
 Congratulações à administração estadual tocantinense por 
sua eficiente política educacional, destacando diversos programas 
desenvolvidos na área. 428 
 
 Considerações sobre a divulgação, pela Folha de S. Paulo, 
do “Mapa da Fome” do Centro de Políticas Socais da Fundação 
Getúlio Vargas, e de reportagens sobre os altos lucros das 
empresas privadas. 521 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Parecer nº 754, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 207, de 2000 (nº 1.443/2000, na 
origem), pela qual o Presidente da República solicita que sejam 
autorizadas as operações financeiras de que trata o acordo de 
reescalonamento, com remissão parcial, da dívida da República da 
Zâmbia para com a República Federativa do Brasil, no valor 
equivalente a US$14.127.098,58 (quatorze milhões, cento e vinte e 
sete mil, noventa e oito dólares norte-americanos e cinqüenta e oito 
centavos), com previsão de redução do valor presente líquido, com 
base na Ata de Entendimentos celebrada no âmbito do Clube de 
Paris. 01 
 
 Requerimento nº 451, de 2001, solicitando que seja designa 
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da uma comissão de 4 senadores, destinada a colaborar para que 
sejam garantidas as prerrogativas constitucionais dos Deputados 
Estaduais e o funcionamento da Assembléia Legislativa do Estado 
do Paraná, que teve suas dependências ocupadas hoje pela PM, em 
virtude de manifestação popular a favor de projeto que impede a 
privatização da Copel, a Companhia Energética daquele Estado. 074 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1998 (nº 
4.157/98, na Casa de origem), que institui o Programa Nacional de 
Apoio à Infância, dispõe sobre a ampliação dos benefícios da 
merenda escolar e dá outras providências. 408 
 
 Requerimento nº 462, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda as informações que menciona. 453 
 
 Considerações sobre a política econômica externa brasileira. 507 
 
 Defesa das reivindicações salariais dos servidores públicos 
federais. 507 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Parecer nº 774, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de 2001 (nº 716/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Novo Milênio a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Gabriel da Cachoeira, Estado do 
Amazonas. 133 
 
  Parecer n.º 824, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 197, de 2001 (nº 817/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Comunicação Comunitária Educativa Cultural 
Constantina a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Constantina, Estado do Rio Grande do Sul. 378 
 
 Requerimento n.º 463, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do pianista Luiz Carlos Vinhas. 454 
 
 Posicionamento contrário à aprovação de acordo entre o 
Brasil e os Estados Unidos da América para utilização da base de 
lançamento de foguetes em Alcântara, Maranhão. 481 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Considerações acerca da aprovação do novo Código Civil. 159 
 
 Regozijo com a iniciativa da Fundação Dom Cabral ao 
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inaugurar em Nova Lima – MG, com a presença do Presidente da 
República, o centro internacional voltado para área de gestão e 
estratégia empresarial. 234 
 
 Aplausos à iniciativa do Centro Cultural do Banco do Brasil 
pela promoção da mostra versando sobre o “Surrealismo”, no Rio de 
Janeiro. 432 
 
 
FREITAS NETO 
 
 Parecer n.º 783, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso n.º 107, de 2000 (n.º 3.454/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
465/2000, do Plenário daquela Instituição, referente à auditoria 
realizada no Serviço Social do Comércio – Administração Regional 
no Estado do Rio de Janeiro – SESC/ARRJ. 146 
 
 Parecer n.º 784, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso n.º 154, de 2000 (n.º 5.287/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
265/2000, referente ao Relatório de Auditoria realizada no Hospital 
de Clínicas da Universidade Federal do Paraná – UFPR. 147 
 
 
GERALDO ALTHOFF 
 
 Parecer nº 785, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 191, de 2000 (nº 6.490/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
800/2000, referente à Auditoria realizada no Governo do Estado de 
Roraima. 148 
 
 Considerações sobre o trabalho da CPI do Futebol, da qual 
é relator. 267 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Solicitação à Mesa de providências quanto a informações 
prestadas pelo Ministro de Minas e Energia, Senador José Jorge, 
que foram enviadas escritas em inglês. 075 
 
 Posicionamento contrário ao acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas firmado entre Brasil e Estados Unidos, visando a 
exploração do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. 444 
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GERALDO MELO 
 
 Inconformidade com a ação rescisória com efeito 
suspensivo, imposta pelo Governo Federal, para pagamento de 
precatórios aos professores da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. 215 
 
 Leitura da Carta de Santana, resultante de seminários 
realizados em municípios do Estado do Rio Grande do Norte, a ser 
encaminhada ao Presidente da República, que propõe ações 
emergências para o enfrentamento da seca nordestina. 215 
 
 Defesa do Governador do Rio Grande do Norte, Garibaldi 
Alves, acusado de tráfico de influência no Estado. 319 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 
1995, que dá nova redação ao inciso X do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal (imunidade de ICMS). 468 
 
 
GERSON CAMATA 
 
 Parecer n.º 793, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2001, de autoria do Senador 
Gilvam Borges, que altera o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária. 205 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2001, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de selo ambiental para produtos a serem 
exportados. 290 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2001, que dispõe sobre 
a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 (acesso do Porto de 
Capuaba à BR-262/ES). 457 
 
 
GILVAM BORGES 
 
 Defesa da redução da taxa de juros para permitir o acesso 
da população ao crédito bancário e promover a retomada do 
desenvolvimento. 076 
 
 Parecer n.º 801, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 66, de 2001 (nº 534/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Dom Oscar Romero a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Luzia, Estado do 
Maranhão. 347 
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 Parecer n.º 802, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 2001 (nº 595/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária e Recreativa de São Benedito do 
Rio Preto – ACCR a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão. 349 
 
 Parecer n.º 818, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de 2001 (nº 720/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação 
Cultural e Comunitária José Gervásio de Araújo a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Urbano Santos, Estado do 
Maranhão. 371 
 
 
HUGO NAPOLEÃO 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 293 
 
 Parecer n.º 826, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2001 (nº 526/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
VL Radiodifusão S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Itaituba, Estado do 
Pará.  380 
 
 Parecer nº 829, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre a indicação do Senhor Luiz Henrique Pereira da 
Fonseca para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República da Finlândia. 404 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1998 (nº 
4.157/98, na Casa de origem), que institui o Programa Nacional de 
Apoio à Infância, dispõe sobre a ampliação dos benefícios da 
merenda escolar e dá outras providências. 407 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Posicionamento contrário à contribuição previdenciária dos 
inativos. 417 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 142, de 2001, que altera o 
parágrafo único do art. 15 e o § 4º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 
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de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, 
da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte – FNO, o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste – FCO, e dá outras providências. 059 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2000, tendo 
como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, que altera o 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo 
artigos que criam o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia 
Ocidental. 466 
 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Preocupação com os mecanismos de acompanhamento e 
fiscalização dos cursos superiores de curta duração. 425 
 
 
JONAS PINHEIRO 
 
 Parecer n.º 797, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/34, de 2001 (nº 2.007/2001, na 
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminha 
ao Senado Federal manifestação daquele Órgão acerca da 
solicitação do Estado de Pernambuco para contratar operação de 
crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, com recursos de 
repasse do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no 
valor de US$5,123,213.28 (cinco milhões, cento e vinte e três mil, 
duzentos e treze dólares dos Estados Unidos da América, e vinte e 
oito centavos), equivalente a R$12.090.783,34 (doze milhões, 
noventa mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro 
centavos), à taxa de câmbio de 31-5-2001, cujos recursos serão 
destinados ao Projeto de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste 
– PRODETUR/NE. (Projeto de Resolução nº 37, de 2001). 263 
 
 Parecer n.º 806, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 2001 (nº 593/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação de Serviços de Radiodifusão Educativa Shalom para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. 354 
 
 Parecer n.º 822, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de 2001 (nº 793/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva, “ACRED – Elias 
Fausto” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Elias Fausto, Estado de São Paulo. 375 
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JOSÉ AGRIPINO 
 
 Comentários sobre as denúncias de corrupção que 
envolvem o nome do Governador do Rio Grande do Norte, Sr. 
Garibaldi Alves, veiculadas pela imprensa, destacando a manobra 
governista contra a abertura de CPI na Assembléia Legislativa 
daquele Estado. 228 
 
 
JOSÉ COELHO 
 
 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom. 193 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Solidariedade ao movimento do servidores públicos federais, 
na reivindicação por reposição das perdas salariais. 399 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 292 
 
 Discutindo a Mensagem nº 137, de 2001 (nº 526/2001, na 
origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha da Senhora Vera Pedrosa Martins de Almeida, 
Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixadora do Brasil junto ao Reino da Dinamarca. 404 
 
 Requerimento nº 460, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 69, de 2000, que acrescenta parágrafo ao art. 
20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências.  439 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 069 
 
 Parecer nº 769, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de 2001 (nº 533/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Atlântida FM de Porto Alegre Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 126 
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 Parecer nº 770, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de 2001 (nº 589/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Progresso de Ijuí Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ijuí, Estado do Rio 
Grande do Sul. 128 
 
 Parecer nº 771, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2001 (nº 649/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Pelotas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul. 129 
 
 Parecer nº 772, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de 2001 (nº 671/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Barra 
do Ribeiro, Estado do Rio Grande do Sul. 130 
 
 Parecer nº 777, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 173, de 2001 (nº 746/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Difusora Fronteira Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Arroio Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul. 137 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 293 
 
 
JOSÉ SARNEY 
 
 Transcrição da Declaração de uma Força Tarefa 
Independente, patrocinada pelo Conselho de Relações Exteriores e 
elaborada sob a coordenação do brasilianista Kenneth Maxwell. 173 
 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Parecer nº 781, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 6, de 2000 (nº 1.579/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
930/99, referente ao Plano de Auditorias para o primeiro semestre 
do exercício de 2000. 145 
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 Parecer nº 787, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 12, de 2001 (nº 8.766/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
466/2000, referente à auditoria realizada no Tribunal Regional 
Eleitoral – meeting. 150 
 
 Parecer nº 788, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 36, de 2001 (nº 162/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
59/2001, referente ao Relatório de Inspeção, realizado no Comando 
da 1ª Região Militar. 150 
 
 Parecer nº 789, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 64, de 2001 (nº 1.236/2001, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
158/2001, referente à auditoria realizada na Prefeitura Municipal de 
Fortaleza – CE. 151 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 35, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 795, de 2001, Relator: Senador Paulo 
Hartung), que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG, a contratar 
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa de Apoio à 
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos – PMAT, no valor de dois milhões, noventa e quatro 
mil e novecentos e sessenta e oito reais, com finalidade exclusiva de 
financiar programa de investimento em modernização tributária do 
Município. 461 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Apoio à carta de funcionários da Imprensa Nacional sobre os 
problemas advindos da transferência do órgão do Ministério da 
Justiça para a Casa Civil. 315 
 
 
LINDIBERG CURY 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 066 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Necessidade de alterações na medida provisória que trata 
dos planos de seguro de saúde, com o objetivo de proteger os 
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interesses do consumidor. 038 
 
 Registro de sua participação na I Feira da Juventude, 
realizada na cidade de Fortaleza – CE, durante o período de 13 a 16 
do corrente, a convite do Sistema Verdes Mares de Comunicação e 
do Grupo Prática Empresarial. 188 
 
 Registro de sua participação, no último dia 17 do corrente, 
em Fortaleza, do fórum de debates que discutiu o “Futuro das 
livrarias (independente) num mundo globalizado”, ocasião em que 
apresentou o texto “O livro, esse guardião do saber”. 236 
 
 Requerimento n.º 452, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 34, de 2001, resultante de parecer lido anteriormente.  280 
 
 Requerimento n.º 453, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 35, de 2001, resultante de parecer lido anteriormente. 280 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 294 
 
 Considerações acerca do trabalho desenvolvido pelo Núcleo 
de Combate à Discriminação e Promoção da Igualdade de 
Oportunidades no Emprego, da DRT, no Estado do Ceará. 340 
 
 Parecer n.º 817, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 167, de 2001 (nº 719/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Sitonio do Vale para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Nova Russas, Estado 
do Ceará. 369 
 
 Parecer n.º 821, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de 2001 (nº 766/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Ribamarense a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José 
de Ribamar, Estado do Maranhão. 374 
 
 Requerimento n.º 457, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Resolução nº 36, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº 32, 
de 2001, que encaminha ao Senado Federal manifestação do Banco 
Central do Brasil acerca da solicitação do Estado do Ceará para 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S/A, com recursos de repasse do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, no valor de US$7,000,000,00 (sete milhões 
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de dólares dos Estados Unidos da América), equivalentes a 
R$13.673.300,00 (treze milhões, seiscentos e sessenta e três mil e 
trezentos reais), à taxa de câmbio de 18-1-2001, cujos recursos 
serão destinados ao Projeto de Desenvolvimento do Turismo do 
Nordeste – PRODETUR/NE.  384 
 
 Requerimento n.º 458, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Resolução nº 37, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº 
S/34, de 2001, que encaminha ao Senado Federal manifestação do 
Banco Central do Brasil acerca da solicitação do Estado de 
Pernambuco para contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. com recursos de repasse do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor equivalente a 
US$5,123,213.28 (cinco milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e 
treze dólares dos Estados Unidos da América e vinte e oito 
centavos), equivalente a R$12.090.783,34 (doze milhões, noventa 
mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), à 
taxa de câmbio de 31-5-2001, cujos recursos serão destinados ao 
Projeto de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste – 
PRODETUR/NE.  384 
 
 Cobranças ao presidente da Associação das Pioneiras 
Sociais, Aloísio Campos da Paz, do funcionamento do Hospital 
Sarah Kubitschek, no Estado do Ceará, que se encontra com suas 
instalações concluídas. 395 
 
 Protestos contra a falta de órgão que possa substituir a 
extinta Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE. 395 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 26, de 2001, que 
altera o art. 50 da Constituição Federal para permitir a convocação, 
pelo Congresso Nacional, dos dirigentes máximos de entidades 
encarregadas da regulação da prestação de serviços públicos, bem 
como o encaminhamento de requerimento de informações às 
mesmas autoridades.   401 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Parecer nº 778, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 23, de 1997 (nº 204/97, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
188, de 1997, referente à auditoria operacional realizada no Sistema 
de Telecomunicações Brasileiro. 139 
 
 Parecer nº 786, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 10, de 2001 (nº 8.702/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
429/2000, referente à Auditoria realizada no Departamento Nacional 
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de Estradas de Rodagem – DNER (6ª Região/MG) e no 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
– DER/MG. 149 
 
 Parecer nº 790, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 80, de 2001 (nº 1.836/2001, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
245/2001, referente à Auditoria realizada no Projeto de Irrigação Luís 
Alves, localizado no Distrito de Luiz Alves, Município de São Miguel 
do Araguaia – GO – Implementado pelo Governo de Goiás. 152 
 
 Análise da Medida Provisória nº 2.177-43, de 27 de julho de 
2001, que altera a Lei dos Planos Privados de Assistência de Saúde 
– Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. 185 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 
1995, que dá nova redação ao inciso X do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal (imunidade de ICMS). 470 
 
 
LUIZ PONTES 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2001, que altera o art. 
94 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 
política agrícola. 288 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2001, que dispõe sobre 
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na 
aquisição, pelo município, de veículo automotor coletivo destinado 
ao transporte escolar. 289 
 
 Parecer n.º 815, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de 2001 (nº 695/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Educacional de Rádio para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ceará-
Mirim, Estado do Rio Grande do Norte. 365 
 
 Parecer n.º 820, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 184, de 2001 (nº 711/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do “Rio Santa 
Rosa” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Araioses, Estado do Maranhão. 373 
 
 Considerações sobre a efetivação do direito à saúde, por 
meio do controle da sociedade. 515 
 Questionamento à Medida Provisória 2.177-43, de 2001. 515 
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MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Parecer nº 760, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 2001 (nº 547/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Centro a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Girau do Ponciano, 
Estado de Alagoas. 115 
 
 Parecer nº 761, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2001 (nº 566/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Sociocultural Hermes Fontes a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boquim, Estado de 
Sergipe. 117 
 
 Homenagem pelo transcurso, ontem, do Dia do Maçom. 340 
 
 Parecer nº 833, de 2001, de PLEN, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 
2, de Plenário, apresentada ao Projeto de Lei nº 44, de 2001 – 
Complementar, que altera a composição do Conselho a que se 
refere a Lei Complementar nº 68, de 13 de junho de 1991.  465 
 
 Parecer nº 835, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1998 (nº 4.157/98, na Casa de 
origem), que institui o Programa Nacional de Apoio a Infância, 
dispõe sobre a ampliação dos benefícios da merenda escolar e dá 
outras providências.  474 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Parecer n.º 792, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 94, de 2001, de autoria do Senador 
Álvaro Dias, que institui o Dia Nacional do Cientista Social. 202 
 
 Necessidade de ações conjuntas dos órgãos 
governamentais para evitar novos focos de incêndios e queimadas 
no período da seca na região amazônica. 303 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Registro do lançamento, na última terça-feira, em Brasília, 
do Projeto Amazontech 2001 – Novos Rumos para a Ciência, 
Tecnologia e Negócios Sustentáveis, evento que também será 
realizado em Boa Vista/RR, entre os dias 20 e 25 de novembro. 439 
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MAURO MIRANDA 
 
 Necessidade de definição de políticas habitacionais, 
enfatizando a importância do Estatuto da Cidade. 023 
 
 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom. 197 
 
 Relevância do Plano Agrícola e Pecuário 2001/2002, 
elaborado pela Confederação Nacional da Agricultura. 344 
 
 Registro da atuação positiva do Ministério dos Transportes, 
em relação à duplicação de rodovias em Goiás, renovando apelo no 
sentido da recuperação e duplicação do trecho da BR-153, que liga 
Anápolis ao norte do Estado de Goiás. 432 
 
 Importante presença do PMDB nas administrações e nas 
câmaras municipais da região do Vale do São Patrício. 432 
 
 Preocupação com matéria publicada pelo jornal O Popular, 
de Goiânia, edição do último dia 10, intitulada “Polígono da maconha 
migra para Goiás”. 440 
 
 Insatisfação salarial das polícias civil e militar do Estado de 
Goiás.  440 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 141, de 2001, que altera 
dispositivos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 
dispondo sobre a discriminação, no fornecimento de produtos e 
serviços, baseada na raça; cor, etnia, religião, procedência nacional, 
sexo, estado civil ou idade do consumidor. 057 
 
 Repúdio contra as tentativas de impedir a construção de 
duas pontes sobre o rio Madeira, no Estado de Rondônia. 231 
 
 Apelo para celeridade na construção do gasoduto 
Urucu/Porto Velho, repudiando os empecilhos criados pelo Estado 
do Amazonas ao projeto. 389 
 
 Requerimento nº 461, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado dos Transportes as informações que menciona. 453 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 
1995, que dá nova redação ao inciso X do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal (imunidade de ICMS). 467 
 
 Necessidade de reflexão sobre o desenvolvimento e 
crescimento econômico brasileiro, nos dezessete anos 
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subseqüentes à ditadura militar. 512 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Requerimento nº 447, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado de Minas e Energia as informações que menciona. 021 
 
 Justificativas ao Requerimento nº 447, de 2001, que solicita 
informações ao Ministro das Minas e Energia sobre os custos de 
energia e tarifas praticadas pela Bovesa, no Estado de Roraima. 055 
 
 Comentários ao estudo solicitado por S. Exª à Consultoria 
Legislativa do Senado, sobre a definição de quebra de Decoro 
Parlamentar. 168 
 
 Homenagens à maçonaria brasileira pelo dia do Maçom.  191 
 
 Parecer n.º 798, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 93, de 2001, que denomina rodovia 
Gaspar Silveira Martins o trecho da rodovia BR-153 que liga a 
cidade de Aceguá à rodovia BR-290, no Estado do Rio Grande do 
Sul. (Redação do texto final). 284 
 
 Importância do relacionamento do Brasil com a Comunidade 
Andina para o processo de integração econômica da América Latina. 342 
 
 Anúncio do lançamento, ontem, em Brasília, do projeto 
Amazontech 2001, que visa promover negócios ecologicamente 
corretos, com tecnologia, para o desenvolvimento da Amazônia. 396 
 
 Defesa do instituto do voto secreto. 516 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Saudações ao Presidente da República pela autorização da 
duplicação da rodovia BR-101. 037 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 140, de 2001, que denomina 
Governador Ivan Bichara o viaduto Oitizeiro, localizado na BR-230, 
no Município de João Pessoa, no Estado da Paraíba. 056 
 
 Parecer nº 763, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 2001 (nº 592/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Comunidade Amiga de Radiodifusão Florânia Carflor a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Florânia, Estado do 
Rio Grande do Norte. 119 
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 Parecer nº 766, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 2001 (nº 723/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
AMOCENTRO – Associação de Moradores do Centro da Cidade de 
Pombal a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Pombal, Estado da Paraíba. 123 
 
 Parecer nº 767, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 101, de 2001 (nº 684/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária São Miguel a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tavares, Estado da 
Paraíba. 124 
 Parecer nº 768, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de 2001 (nº 690/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Araçá FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Mari, Estado da Paraíba. 125 
 
 Análise da crise argentina e de suas conseqüências para a 
economia brasileira. 270 
 
 Necessidade de uma política de estímulo às exportações. 270 
 
 Importância de investimentos na educação e no treinamento 
dos jovens para a inserção do país no mundo globalizado. 422 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 35, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 795, de 2001, Relator: Senador Paulo 
Hartung), que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG, a contratar 
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa de Apoio à 
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos – PMAT, no valor de dois milhões, noventa e quatro 
mil e novecentos e sessenta e oito reais, com finalidade exclusiva de 
financiar programa de investimento em modernização tributária do 
Município. 462 
 
 
NILO TEIXEIRA  CAMPOS 
 
 Parecer nº 759, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2001 (nº 558/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária a Voz de Quissamã a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Quissamã, Estado do Rio de 
Janeiro. 114 
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OSMAR DIAS 
 
 Requerimento nº 448, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda as informações que menciona. 062 
 
 Relato da crise porque passa a Assembléia Legislativa do 
Paraná, invadida pela polícia militar a mando do governador Jaime 
Lerner.  081 
 
 Denúncia de irregularidade na sessão da Assembléia 
Legislativa do Paraná que garantiu a venda da Copel. 274 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Anúncio da participação do Estado do Espírito Santo no 
Conselho Deliberativo da Política Cafeeira e da garantia do Banco 
do Brasil na concessão de prorrogação dos prazos para quitação de 
empréstimos da linha do Pronaf. 221 
 
 Dificuldades enfrentadas pelo setor cafeeiro no Brasil. 221 
 
 Parecer n.º 795, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/29, de 2001 (nº 1.763/2001, na 
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminha 
ao Senado Federal manifestação daquele Órgão acerca da 
solicitação da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG) para 
contratar operação de crédito com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no âmbito do 
Programa de Apoio à Modernização da Administração Tributária e 
da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT, no valor de 
R$2.094.968,00 (dois milhões, noventa e quatro mil e novecentos e 
sessenta e oito reais), com finalidade exclusiva de financiar 
programa de investimento em modernização tributária do Município. 
(Projeto de Resolução nº 35, de 2001). 257 
 
 Apelo ao Deputado Mussa Demes, novo relator do projeto 
que corrige a tabela do Imposto de Renda da pessoa física, para que 
dê celeridade à matéria na Câmara dos Deputados. 266 
 
 Proposta de emenda à Constituição n.º 24, de 2001, que 
altera a redação do art. 46 da Constituição, para estabelecer que o 
suplente de senador somente substituirá o titular temporariamente. 282 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 143, de 2001, que altera a 
redação do art. 43 da Lei nº 9.078, de 11 de setembro de 1990, para 
disciplinar hipóteses de suspensão de registro de cadastro de 
devedores, a pena por cobrança indevida e a caracterização de 
dano moral pela inclusão indevida em cadastro de devedores, 
definindo os limites da indenização. 285 
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 Projeto de Lei do Senado nº 144, de 2001, que altera a Lei 
nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, para determinar a 
responsabilidade sucessória do adquirente, a qualquer título, de 
empreendimento imobiliário. 287 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 293 
 
 Satisfação com a decisão da Comissão de Finanças da 
Câmara dos Deputados, que aprovou projeto de S. Ex.ª, que trata da 
correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. 384 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 35, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 795, de 2001, Relator: Senador Paulo 
Hartung), que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG, a contratar 
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa de Apoio à 
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos – PMAT, no valor de dois milhões, noventa e quatro 
mil e novecentos e sessenta e oito reais, com finalidade exclusiva de 
financiar programa de investimento em modernização tributária do 
Município. 460 
 
 
PEDRO PIVA 
 
 Parecer n.º 803, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 2001 (nº 632/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Pró- Desenvolvimento Cultural e Turístico 
de Caconde a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Caconde, Estado de São Paulo. 350 
 
 Parecer n.º 810, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de 2001 (nº 722/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Movimento Comunitário Rádio Pérola FM – AMCRP/FM 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Conchas, Estado de São Paulo. 359 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Considerações sobre as reportagens publicadas pelo jornal 
Folha de S. Paulo de ontem, sobre a inexecução de programas 
estratégicos do governo FHC, o aumento recorde dos lucros dos 
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bancos privados, e a vulnerabilidade da economia brasileira. 225 
 
 Preocupação com a insistência do Sr. Leonel Brizola em 
afastar o Governador Itamar Franco do PMDB, lembrando que o 
partido deverá lançar candidato próprio à presidência da República. 225 
 
 Comemoração dos 40 anos do movimento Legalidade, que 
garantiu a posse do vice-presidente João Goulart após a renúncia do 
presidente Jânio Quadros. 385 
 
 Transcurso, no próximo dia 24, dos 47 anos da morte do ex-
presidente Getúlio Vargas. 385 
 
PEDRO UBIRAJARA 
 
 Parecer nº 773, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 141, de 2001 (nº 691/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Assistencial São Sebastião de Boa Esperança do Sul a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boa 
Esperança do Sul, Estado de São Paulo. 132 
 
 Homenagem à maçonaria pelo transcurso, no próximo dia 
20, do Dia do Maçom; destacando o trabalho social da entidade no 
Brasil e no Estado de Mato Grosso do Sul. 157 
 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Satisfação com a decisão da Câmara de Gestão de Energia, 
referente à ampliação da cota de energia da mineração Euclides 
Scal co-produtora de calcário no Estado de Alagoas. 312 
 
 Necessidade da reformulação do Programa de Recuperação 
Fiscal – Refis, sugerindo ao governo de Alagoas a adoção de um 
programa estadual de refinanciamento das dívidas das empresas. 421 
 
 Necessidade de apuração, pelo Ministério da Agricultura, de 
irregularidades na importação de coco, em especial, dos países 
africanos e asiáticos. 480 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Expectativas sobre a taxa de crescimento brasileiro. 207 
 
 Parecer n.º 816, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 166, de 2001 (nº 705/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Cultural Santa Bárbara para executar serviço de 
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radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cachoeiro do 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo. 366 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1998 (nº 
4.157/98, na Casa de origem), que institui o Programa Nacional de 
Apoio à Infância, dispõe sobre a ampliação dos benefícios da 
merenda escolar e dá outras providências. 408 
 
 Gestões junto às autoridades governamentais em favor do 
setor de rochas ornamentais do Estado do Espírito Santo. 423 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Justificativas à proposta de emenda à Constituição, que 
altera o art. 236, para vincular os cartórios de registro de imóveis ao 
serviço público municipal e do Distrito Federal. 397 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 25, de 2001, que 
altera o art. 236 da Constituição Federal para vincular os cartórios de 
registro de imóveis ao serviço público municipal e do Distrito 
Federal.  399 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Indignação com as agressões sofridas pelos Deputados 
Estaduais do Paraná, contrários à privatização da Companhia 
Paranaense de Energia Elétrica – Copel. 039 
 
 Repúdio ao editorial do Jornal do Brasil, publicado hoje, 
intitulado “Tempo perdido”, que interpreta declarações feitas por S. 
Ex.ª sobre o acordo do Brasil com o FMI. 039 
 
 Estranheza pela remessa de aviso de restituição a uma 
contribuinte que nunca declarou imposto de renda. 039 
 
 Denúncia de fraude na importação de automóveis. 039 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 070 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Contrariedade com os termos do último acordo firmado entre 
o Brasil e o Fundo Monetário Internacional. 029 
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 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 068 
 
 Projeto de Resolução nº 33, de 2001, que altera a Resolução 
nº 20, de 1993, que institui o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, para os efeitos do disposto no § 4º do art. 55 da 
Constituição Federal. 250 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 292 
 
 Comentários sobre a ajuda do Fundo Monetário 
Internacional – FMI à Argentina. 397 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 35, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 795, de 2001, Relator: Senador Paulo 
Hartung), que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG, a contratar 
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa de Apoio à 
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos – PMAT, no valor de dois milhões, noventa e quatro 
mil e novecentos e sessenta e oito reais, com finalidade exclusiva de 
financiar programa de investimento em modernização tributária do 
Município. 462 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Requerimento nº 450, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Frei Artur Agostini, ocorrido ontem, no 
Estado de Roraima. 063 
 
 Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 
1999, constante do Item 1 da pauta de hoje. 074 
 
 Análise dos sete anos do Plano Real. 088 
 
 Parecer nº 775, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 162, de 2001 (nº 683/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educativa Cultural José Allamano, para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Boa 
Vista, Estado de Roraima. 134 
 
 Parecer nº 796, de 2001, da Comissão de Assuntos 
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Econômicos, sobre o Ofício nº S/32, de 2001 (nº 1.975-2/2001, na 
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminha 
ao Senado Federal a solicitação do Estado do Ceará para contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, com 
recursos de repasse do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID, no valor de US$7,000,000.00 (sete milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), equivalentes a R$13.673.300,00 (treze 
milhões, seiscentos e sessenta e três mil e trezentos reais), à taxa 
de câmbio de 18-1-2001, cujos recursos serão destinados ao Projeto 
de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste – PRODETUR/NE. 
(Projeto de Resolução nº 36, de 2001). 260 
 
 Homenagem pelo transcurso, ontem, do Dia do Maçom. 278 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, de 1999, que 
estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos 
recursos do sistema BNDES para financiamento de projetos do setor 
de agroindústria. 292 
 
 Registro do Programa Amazontec 2001, desenvolvido em 
conjunto pelo Sebrae, Embrapa e Universidades Federais da 
Amazônia. 322 
 
 Parecer n.º 828, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 158, de 2001 (nº 
636/2001, na origem), do Presidente da República, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor José Coêlho 
Ferreira, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Doutor Aldo da Silva 
Fagundes. 383 
 
 Comentários sobre a publicação “Balanço Social 2000” da 
Petrobras. 430 
 
 Defesa de debates no Senado Federal sobre o acordo de 
utilização, pelos Estados Unidos, da Base de Alcântara, no 
Maranhão. 486 
 
 Regozijo pela escolha do novo Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral. 486 
 
 Registro do recebimento da Nova Lei Orgânica do Município 
de Caracaraí/RO. 486 
 
 Excelência do trabalho desenvolvido pela Embrapa, 
parabenizando todo o seu quadro profissional. 513 
 
 
ROMEU TUMA 
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 Parecer nº 755, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
57, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ademir 
Andrade, que dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal. 005 
 
 Repúdio às declarações do Deputado Jair Bolsonaro 
envolvendo a atuação de S. Ex.ª como relator da medida provisória 
que trata dos vencimentos dos militares. 035 
 
 Parecer nº 764, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2001 (nº 630/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação A Serviço da Esperança a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Indiana, Estado de São Paulo. 120 
 
 Parecer nº 765, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2001 (nº 660/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Central de Araraquara a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Araraquara, Estado de São 
Paulo.  121 
 
 Parecer nº 776, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2001 (nº 737/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Empresa Paulista de Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Regente Freijó, Estado de São Paulo. 136 
 
 Parecer n.º 800, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 285, de 1999 (nº 170/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Difusora Taubaté Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo. 346 
 
 Parecer n.º 807, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 134, de 2001 (nº 618/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Padre Maximino a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo. 355 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2001-Complementar, 
que atualiza a ementa e altera o art. 1º da Lei Complementar nº 51, 
de 20 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do 
funcionário policial, nos termos do art. 103, da Constituição Federal, 
para regulamentar a aposentadoria da mulher servidora policial. 451 
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RONALDO CUNHA LIMA 
 
 Homenagem pelo transcurso do centenário de nascimento 
do Senador Ruy Carneiro. 187 
 
 
RUBENS BUENO 
 
 Ofício nº 35/2001, de 14 do corrente, do Líder do Bloco 
PDT/PPS na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na 
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 2.157-
4, de 2001. Rubens Bueno. 021 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Aplauso à iniciativa do Executivo de substituir, por projeto de 
lei, a Medida Provisória nº 2.177-43, que altera a regulamentação 
dos planos e seguros de saúde. 077 
 
 Anúncio da realização do Simpósio de Saúde Suplementar, 
nos próximos dias 28 e 29 do corrente, no Auditório Petrônio 
Portella. 077 
 
 Proposta de emenda à Constituição n.º 23, de 2001, que 
altera o § 3º do art. 128 da Constituição Federal, a fim de 
estabelecer que a escolha dos candidatos ao cargo de Procurador-
Geral do Estado e do Distrito Federal e Territórios será feita 
mediante processo eletivo. 280 
 
 Discutindo o Parecer nº 746, de 2001, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Waldeck Ornelas, sobre a 
Mensagem nº 161, de 2001 (nº 710/2001, na origem), pela qual o 
Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a 
escolha do Senhor Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, para 
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE, com mandato de 2 anos, na vaga 
decorrente do término do mandato de Mércio Felsky.  405 
 
 Realização, nos próximos dias 28 e 29, no Senado Federal, 
do simpósio sobre saúde complementar e de audiência pública para 
discutir o projeto que regulamenta a aplicação do silicone no 
organismo humano. 425 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2001, que altera o 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 
para o fim de definir o crime de coação no curso da atividade 
administrativa. 449 
 
 Parecer nº 834, de 2001, de PLEN, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas 
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de Plenário nºs 1 e 2 à Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
2000, que “Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
introduzindo artigos para instituir o Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia Ocidental”. 466 
 
 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 
 Considerações sobre as dificuldades enfrentadas pelos 
produtores de leite do Estado de Alagoas. 088 
 
 
VALMIR AMARAL 
 
 Parecer nº 779, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 35, de 1999 (nº 1.031/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
684, de 1999, referente ao Pedido de Reexame interposto pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 143 
 
 Parecer nº 830, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre a indicação da Senhora Vera Pedrosa Martins de 
Almeida para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto ao 
Reino da Dinamarca. 404 
 
 Defesa de um reajuste digno do salário dos funcionários 
públicos. 427 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Parecer nº 758, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2000 (nº 3.773/97, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e dá outras providências. 114 
 
 Parecer nº 746, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 161, de 2001 (nº 710/2001, na 
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal a escolha do Senhor Roberto Augusto 
Castellanos Pfeiffer, para exercer o cargo de Conselheiro do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, com 
mandato de 2 anos, na vaga decorrente do término do mandato de 
Mércio Felsky.  405 
 
 
WELLINGTON ROBERTO 
 
 Parecer n.º 794, de 2001, da Comissão de Assuntos 
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Econômicos, sobre a Mensagem nº 247, de 2000, do Presidente da 
República, que propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com a contra garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor equivalente a 
US$180,000,000.00 (cento e oitenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), de principal, entre a Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil – TBG, e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, mediante lançamento de 
títulos no mercado internacional de capitais, destinada ao 
financiamento parcial do Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil. (Projeto 
de Resolução nº 34, de 2001). 252 
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	Esq_Normal: AGOSTO 2001
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	Esq_Normal: 160    
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	Esq_Normal: 162    
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	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
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	P185: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 
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	Dir_Normal: AGOSTO 2001
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	Esq_Normal: 200    
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	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 462    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 464    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 466    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 468    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 470    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 472    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 474    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 476    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 478    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 480    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 482    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 484    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 486    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 488    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 490    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 492    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 494    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 496    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 498    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 500    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 502    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 504    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 506    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 508    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 510    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 512    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 514    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 516    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 518    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 520    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 522    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 524    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




