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AEROPORTO 
 
 Proposta de debate sobre a segurança nos aeroportos do 
País. Sen.Francelino Pereira. 637 
 
 
AGÊNCIA DE VIAGEM 
 
 Registro da realização, nesta Capital, do 29º Congresso 
Brasileiro das Agências de Viagens. Sen.Moreira Mendes 580 
 
 
AMÉRICA DO SUL 
 
 Defesa da integração dos países sul-americanos com 
objetivo de combater a concentração de renda induzida pela 
globalização. Sen.Carlos Bezerra. 341 
 
 
BACIA HIDROGRÁFICA 
 
 Preocupação com a preservação das microbacias, 
destacando a importância da atuação dos comitês de bacias 
hidrográficas a serem organizados pela União, Estados e 
Municípios. Sen.Mauro Miranda. 668 
 
 
(CADE) 
 
 Importância do trabalho realizado pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, intitulado O Guia 
Prático do Cade. Sen.Romero Jucá 669 
 
 
CASA LOTÉRICA 
 
 Lamentação com a suspensão, pela Caixa Econômica 
Federal, do pagamento de benefícios prividenciários pelas casas 
lotéricas. Sen.Waldeck Ornelas 328 
 
 
(CEF) 
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 Comentários ao Relatório da Caixa Econômica Federal,  
referente ao ano de 2000, e o seu Balanço Social. Sen. Lúcio 
Alcântara 666 
 
 
CIDADE DE SÃO PAULO 
 
 Reflexão sobre os recentes estudos da ONU que apontam a 
cidade de São Paulo como a quarta mais populosa do mundo. 
Sen.Morazildo Cavalcanti 343 
 
 
CLONAGEM HUMANA 
 
 Reflexões sobre os riscos da clonagem humana e a 
necessidade de intensificação das campanhas sobre a AIDS. 
Sen.Carlos Patrocínio. 581 
 
 
CÓDIGO FLORESTAL 
 
 Alerta às autoridades federais sobre o clima de 
desobediência civil decorrente da edição da Medida Provisória nº 
2.166, de 2001, que trata do Código Florestal. Sen.Amir Lando. 230 
 
 Considerações sobre a Medida Provisória nº 2.166, de 2001, 
que altera artigos e dispositivos da lei que institui o Código Florestal. 
Sen.Leomar Quintanilha. 241 
 
 Prejuízos aos pequenos produtores de Rondônia, 
provocados pela edição da Medida Provisória 2.166,que altera o 
Código Florestal. Sen.Moreira Mendes 632 
 
 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO 
 
 Defesa, como Presidente da CPI do Futebol, de maior 
interação entre o Congresso Nacional, o Ministério Público, a 
Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União e o 
Poder Judiciário, no sentido de que sejam viabilizadas as 
investigações promovidas pelas Comissões Parlamentares de 
Inquérito. Sen.Ademir Álvaro Dias  508 
 
 
DEFICIENTES 
 
 Cobrança de maior espaço no mercado de trabalho para os 
deficientes. Sen.Carlos Patrocínio. 638 
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DISTRITO FEDERAL 
 
 Reflexões sobre a política de multas de trânsito aplicadas no 
Distrito Federal. Sen.Lindberg Cury. 222 
 
 
EDUCAÇÃO 
 
 Participação de S. Exª na 46ª Conferência Internacional de 
Educação, organizada pela Unesco, realizada entre os dias 5 e 8 de 
setembro, em Genebra, na Suíça, que teve como tema “Educação 
para Todos para Aprender a Viver Juntos”. Sen.Ricardo Santos 497 
 
 
(EMBRAPA) 
 
 Premência de maiores informações do Ministro da 
Agricultura, Pratini de Morais, sobre a transferência de tecnologia da 
Embrapa para a empresa Monsanto. Sen.Eduardo Suplicy 587 
 
 
ESTADO DE RORAIMA 
 
 Aplausos à decisão do presidente Fernando Henrique 
Cardoso de estender aos policiais militares do Estado de Roraima 
vantagens concedidas no Distrito Federal e no Estado do Amapá, 
pela Medida Provisória nº 2.218, de 2001. Sen.Romero Jucá 309 
 
 
ESTADO DO PARANÁ 
 
 Premência no pagamento de indenização a produtores rurais 
do Estado do Paraná que perderam a safra devido às intempéries. 
Sen.Osmar Dias 329 
 
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
 Registro da realização da 24ª Expointer – Feira Internacional 
de Animais do Rio Grande do Sul, no período de 25 de agosto a 2 de 
setembro último, na cidade de Esteio no Estado do Rio Grande do 
Sul. Sen.Emília Fernandes 225 
 
 
ESTADO DO TOCANTINS 
 
 Registro do anúncio feito pelo Governador Siqueira Campos, 
acerca do processo de criação de seis novos municípios no Estado 
do Tocantins. Sen.Eduardo Siqueira Campos 592 
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ESTADO DO TOCANTINS 
 
 Elogios à implementação, pelo Governo do Estado do 
Tocantins, de projetos de formação de mão-de-obra qualificada. 
Sen.Eduardo Siqueira Campos 672 
 
 
FERROVIA NORTE-SUL 
 
 Satisfação com as declarações do Dr. Luiz Raimundo 
Azevedo, Presidente da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias 
S/A, sobre as providências adotadas para dar continuidade às obras 
da ferrovia Norte-sul. Sen.Eduardo Siqueira Campos 341 
 
 
FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 
 
 Lançamento do II Fórum Social Mundial, a ser realizado em 
Porto Alegre/RS, no período de 31 de janeiro a 5 de fevereiro do 
próximo ano. Sen.Emília Fernandes 306 
 
 
FUNDO DE DEFESA CIVIL NACIONAL 
 
 Proposta da instituição de um Fundo de Defesa Civil 
Nacional, a partir da contribuição de 0,1% dos valores dos contratos 
de seguro. Sen.Casildo Maldaner. 234 
 
 
HISTORIADOR 
 
 Abordagem sobre a produção intelectual do historiador Caio 
Prado Júnior. Sen.Romero Jucá 589 
 
 
IDOSOS 
 
 Defesa de uma campanha cívica em favor dos idosos, 
deficientes físicos e mentais, e das gestantes. Sen.Carlos Patrocínio. 638 
 
 
IRRIGAÇÃO 
 
 Relato da visita realizada pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso ao Ceará, na semana passada, para inauguração 
da primeira etapa do projeto de irrigação do Projeto Baixo do 
Acaraú. Sen.Lúcio Alcântara. 221 
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(MERCOSUL) 
 
 Sugestões, como Presidente da Representação Brasileira da 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, para que os países do 
Bloco reduzam a zero suas alíquotas de importação, como forma de 
minimizar os efeitos da crise na Argentina e fortalecer as 
negociações com outros blocos econômicos. Sen.Roberto Requião. 500 
 
 Cumprimentos ao Senador Roberto Requião por sua eleição 
à Presidência da Representação Brasileira na Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul. Sen.Edison Lobão. 505 
 
 
MISÉRIA 
 
 Necessidade de reestruturação da atual ordem política e 
econômica mundiais, de forma a ajudar os povos mais pobres. 
Sen.Maguito Vilela 588 
 
 
MOMENTO MUNDIAL 
 
 Necessidade de reflexão dos líderes mundiais acerca da 
caminhada da humanidade. Sen.Pedro Simon 334 
 
 
(MST) 
 
 Repúdio às ações do Presidente da Assembléia Legislativa 
de Alagoas pelos atos de violência contra os integrantes do 
Movimento dos Sem-Terra. Sen.Heloísa Helena 240 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 938, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 1996 (nº 
420/95, na Casa de origem), que obriga as empresas distribuidoras 
de gás liqüefeito de petróleo – GLP ou de gás natural a lacrar os 
botijões e requalificá-los e dá outras providências. (Em audiência, 
nos termos do Requerimento nº 633, de 2000). Sen.Eduardo 
Siqueira Campos 204 
 
 Parecer nº 939, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 
1998 (nº 2.189/96, na Casa de origem), que revoga o art. 4º do 
Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, que trata da alienação 
fiduciária. Sen.Pedro Simon 205 
 
 Parecer nº 940, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 



 7 

Controle, sobre o Aviso nº 95, de 2000 (nº 3.195/2000), do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 426, de 
2000, referente à auditoria realizada no Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária –INCRA – Superintendência 
Regional do Acre (TCnº 927.767/98-8). Sen.Romero Jucá 207 
 
 Parecer nº 941, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso s/nº 136, de 2000 (nº 4.504-SGS-TCU, na 
origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da 
Decisão nº 586, de 2000, referente à auditoria realizada no Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – 
Superintendência do Amapá. Sen.Romero Jucá 208 
 
 Parecer nº 942, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Ofício nº 16, de 2001 (S/nº, na origem), do Juizado 
Especial Criminal de Belo Horizonte, que solicita seja analisada a 
possibilidade de regulamentação no sentido de que a Anatel ou 
concessionárias passem a cadastrar obrigatoriamente os usuários 
de serviço de telefonia celular pré-pago. Sen.Romeu Tuma 209 
 
 Parecer nº 943, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
20, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Ademir 
Andrade, que altera a redação do art. 159, inciso I, alínea c, da 
Constituição Federal. Sen.Leomar Quintanilha. 210 
 
 Parecer nº 944, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 172, de 
1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera o art. 261 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro. Sen.Francelino Pereira.  212 
 
 Parecer nº 945, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 469, de 
1999, de autoria do Senador Edison Lobão, que institui diretriz a ser 
observada pela União, pelos Estados e Municípios na 
implementação de programas habitacionais. Sen. José Fogaça. 214 
 
 Parecer nº 946, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2001, de autoria do Senador 
Romero Jucá, que denomina “Palácio Dra. Maria Luiza Galindo 
Malaquias” o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de Roraima. Sen.Moreira Mendes. 215 
 
 Parecer nº 947, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 108, de 
2001, de autoria do Senador Waldeck Ornélas, que acrescenta os §§ 
7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
que estabelece normas para as eleições. Sen.Antonio Carlos Júnior 217 
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 Parecer nº 948, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2001, de autoria do Senador Amir 
Lando, que altera o valor do salário mínimo a partir de 1º de abril de 
2001. Sen.Bello Parga  218 
 
 Parecer nº 949, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2001, de autoria do Senador Amir 
Lando, que altera o valor do salário mínimo a partir de 1º de abril de 
2001. Sen.Moreira Mendes. 219 
 
 Parecer nº 950, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 289, de 
1999, de autoria do Senador Maguito Vilela, que altera a redação do 
art.75 e seu § 1º, e do art. 159 e seus §§ 1º, 2º e 3º,do Decreto-Lei 
nº 2.848/40 (Código Penal Brasileiro), e suprime o parágrafo único 
do art. 8º da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), para aumentar 
a pena para os crimes de extorsão mediante seqüestro e restringir o 
abrandamento na aplicação da pena. Sen.Osmar Dias 271 
 
 Parecer nº 951, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 47, de 
2000, de autoria do Senador Nabor Júnior, que altera a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências, para o fim de 
disciplinar a afixação de placa indicativa de realização de obras ou 
de serviços nas condições e formas que menciona. Sen.Osmar Dias 273 
 
 Parecer nº 952, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 219, de 
2000, de autoria do Senador Paulo Souto, que define a Unidade de 
Fiança Penal – UFP, altera arts. do Decreto-Lei nº 3.689,de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e dá outras 
providências. Sen.Osmar Dias 277 
 
 Parecer nº 953, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 75,de 2001 (nº 620/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Difusão Comunitária do Catolé a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Campina Grande, Estado da 
Paraíba. Sen.Hugo Napoleão. 279 
 
 Parecer nº 954, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 112, de 2001 (nº 426/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à A.B.C. Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Barbacena, Estado de Minas Gerais. Sen.Francelino Pereira. 280 
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 Parecer nº 955, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de 2001 (nº 614/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Itatiaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais. Sen.Francelino Pereira. 281 
 
 Parecer nº 956, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de 2001 (nº 629/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural e Comunitária dos Moradores do Centro da 
Vitória de Santo Antão a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santo Antão, Estado de Pernambuco. 
Sen.José Coelho. 283 
 
 Parecer nº 957, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de 2001 (nº 507/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão e TV Jaboticatubas a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais. Sen.Francelino Pereira. 283 
 
 Parecer nº 958, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 140, de 2001 (nº 688/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Libertense de Radiodifusão a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Liberdade, Estado 
de Minas Gerais. Sen.Arlindo Porto. 285 
 
 Parecer nº 959, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 2001 (nº 697/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Carmópolis de 
Minas e Região a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Carmópolis de Minas, Estado de Minas Gerais. 
Sen.Arlindo Porto. 286 
 
 Parecer nº 960, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 146, de 2001 (nº 698/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a UMAC 
União Municipal das Associações Comunitárias de Curvelo a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curvelo, 
Estado de Minas Gerais. Sen.Francelino Pereira. 287 
 
 Parecer nº 961, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 158, de 2001 (nº 573/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
do Sistema de Radiodifusão Veredas de Unaí Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
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de Unaí, Estado de Minas Gerais. Sen.Arlindo Porto. 288 
 
 Parecer nº 962, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 161, de 2001 (nº 669/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Acaiaca Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. 
Sen.Francelino Pereira. 290 
 
 Parecer nº 963, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 163, de 2001 (nº 689/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio 99 FM Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Balneário 
Camboriú, Estado de Santa Catarina. Sen. Geraldo Althoff 291 
 
 Parecer nº 964, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de 2001 (nº 702/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária de Codó a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Codó, Estado do Maranhão. 
Sen.Hugo Napoleão. 293 
 
 Parecer nº 965, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de 2001 (nº 833/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a ACB 
Associação Comunitária Braço nortense a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Braço do Norte, Estado de 
Santa Catarina. Sen. Geraldo Althoff 294 
 
 Parecer nº 966, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de 2001 (nº 789/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de 
Ibiporã a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Ibiporã, Estado do Paraná. Sen.Ademir Álvaro Dias 295 
 
 Parecer nº 967, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 208, de 2001 (nº 814/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Educação Ambiental de Fartura a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fartura, Estado de 
São Paulo. Sen.Romeu Tuma 296 
 
 Parecer nº 968, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 209, de 2001 (nº 828/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária de Três Lagoas a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Três Lagoas, Estado de 
Mato Grosso do Sul. Sen.Pedro Ubirajara 297 
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 Parecer nº 969, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 210, de 2001 (nº 829/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Novo Alvorecer a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Eldorado, Estado de Mato 
Grosso do Sul. Sen.Pedro Ubirajara 298 
 
 Parecer nº 970, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 546, de 
2000, de autoria do Senador Pedro Simon, que requer, através do 
Plenário, seja transmitida aos Chefes de Estado de Israel e da 
Autoridade Nacional Palestina e ao Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas manifestação de apoio do Senado Federal 
Brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz para a questão 
judaico-palestina no Oriente Médio, assim como solicita o 
encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo para 
conhecimento. Sen.Eduardo Suplicy. 300 
 
 Parecer nº 971, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/30, de 2001, do Presidente do 
Banco Central do Brasil, contendo manifestação a respeito da 
operação de compra e venda de ações da Companhia 
Pernambucana de Saneamento – COMPESA, celebrada entre a 
Caixa Econômica Federal e o Estado de Pernambuco, com a 
interveniência da referida empresa. (Será dado conhecimento da 
decisão ao Banco Central do Brasil). Sen.Francelino Pereira. 461 
 
 Parecer nº 972, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Moreira 
Mendes, que acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal. 
Sen. Maria do Carmo Alves. 468 
 
 Parecer nº 973, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 2001 (nº 570/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Central de Ritápolis a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ritápolis, Estado de Minas 
Gerais.  Sen.Francelino Pereira. 471 
 
 Parecer nº 974, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2001 (nº 638/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Difusão Comunitária Nossa Senhora D’Abadia a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Romaria, 
Estado de Minas Gerais. Sen.Francelino Pereira. 473 
 
 Parecer nº 975, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 142, de 2001 (nº 692/2000, na 
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Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Vianópolis a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Vianópolis, Estado de Goiás. 
Sen.Mauro Miranda. 474 
 
 Parecer nº 976, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2001 (nº 699/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade 
Rádio Comunitária Camará FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Camaragibe, Estado de Pernambuco. 
Sen.José Coelho. 475 
 
 Parecer nº 977, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 165, de 2001 (nº 704/2000, na 
Câmara dos Deputados),que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Educativa e Cultural João Soares Leal Sobrinho, para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais. Sen.Francelino Pereira. 477 
 
 Parecer nº 978, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de 2001 (nº 738/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio São Paulo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo. Sen.Pedro Ubirajara 479 
 
 Parecer nº 979, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 190, de 2001 (nº 784/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Amigos Cafelândia – ACAFE a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cafelândia, Estado 
do Paraná. Sen.Osmar Dias 480 
 
 Parecer nº 980, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de 2001 (nº 799/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Clube de 
Mães “Nossa Senhora da Conceição” a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Penalva, Estado do 
Maranhão. Sen.José Coelho. 481 
 
 Parecer nº 981, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 203, de 2001 (nº 756/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Américo de Campos a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Américo de Campos, Estado 
de São Paulo. Sen.Pedro Piva. 483 
 
 Parecer nº 982, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 207, de 2001 (nº 803/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
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Associação Cultural União Comunitária Zona Sul a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São Borja, Estado do Rio 
Grande do Sul. Sen.Emília Fernandes 484 
 
 Parecer nº 983, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 211, de 2001 (nº 830/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de 
Braganey a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Braganey, Estado do Paraná. Sen. Osmar Dias 485 
 
 Parecer nº 984, de 2001, de PLEN, da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Requerimento nº 
476, de 2001, que requer seja procedida apelação ao Governo 
Brasileiro para que promova ações no sentido de canalizar esforços 
visando lograr a abertura de um canal de negociação que possa 
resultar na paz entre o povo judeu e árabe no Oriente Médio. Sen. 
Íris Rezende. 521 
 
 Parecer nº 985, de 2001 Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2001. Sen. Edison 
Lobão.  526 
 
 Parecer nº 986, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 32, de 2001. Sen. Edison 
Lobão  531 
 
 Parecer nº 987, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos, respectivamente, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001 (nº 3.115/97, na 
Casa de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976,que dispõe sobre as Sociedades 
por Ações, e na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe 
sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de 
Valores Mobiliários. Sen.José Agripino. 533 
 
 Parecer nº 988, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos, respectivamente, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001 (nº 3.115/97, na 
Casa de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades 
por Ações, e na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe 
sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de 
Valores Mobiliários. Sen.Pedro Piva. 565 
 
 Parecer nº 989, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de 2000 (nº 290/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Cultura de Pederneiras Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pederneiras, 
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Estado de São Paulo. Sen. Juvêncio da Fonseca 600 
 
 Parecer nº 990, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 120, de 2001 (nº 611/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Clube de Valença Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro. Sen.Nilo Texeira Campos 601 
 
 Parecer nº 991, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de 2001 (nº 672/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Nepomuceno a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Nepomuceno, Estado de Minas Gerais. Sen.Francelino Pereira. 603 
 
 Parecer nº 992, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de 2001 (nº 781/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Universidade de Caxias do Sul, para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Vacaria, 
Estado do Rio Grande do Sul. Sen. José Fogaça. 604 
 
 Parecer nº 993, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 217, de 2001 (nº 886/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Fernando Eduardo Lee, para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Guarujá, Estado de 
São Paulo. Sen.Hugo Napoleão. 606 
 
 Parecer nº 994, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura, respectivamente, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2001, de autoria do Senador 
Paulo Hartung, que altera a redação do art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 
de maio de 1978, para estabelecer cota mensal mínima de água 
para consumo residencial unifamiliar. Sen.Osmar Dias 608 
 
 Parecer nº 995, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura, respectivamente, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2001, de autoria do Senador 
Paulo Hartung, que altera a redação do art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 
de maio de 1978, para estabelecer cota mensal mínima de água 
para consumo residencial unifamiliar. Sen. Maria do Carmo Alves. 609 
 
 Parecer nº 996, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2001 
(nº3.585/97, na Casa de origem), que proíbe o emprego, o 
desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a importação, a 
exportação, a aquisição, a estocagem, a retenção ou a transferência, 
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direta ou indiretamente, de minas terrestres antipessoais. 
Sen.Sebastião Rocha 613 
 
 Parecer nº 997, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2001 
(nº3.585/97, na Casa de origem), que proíbe o emprego, o 
desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a importação, a 
exportação, a aquisição, a estocagem, a retenção ou a transferência, 
direta ou indiretamente, de minas terrestres antipessoais. Sen.Tião 
Viana  614 
 
 Parecer nº 998, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2001 (nº 667/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a assistência domiciliar no 
Sistema Único da Saúde. Sen. Geraldo Althoff 614 
 
 Parecer nº 999, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 58, de 2001 (nº849/2001, na Câmara dos Deputados), que revoga 
a sustação da tramitação congressual dos acordos bilaterais 
firmados com o Canadá. Sen.Roberto Saturnino 617 
 
 Parecer nº 1.000, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 83,147, 238, 385, 394, 395, 429, 435 e 
461, de 2001, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, 
da Comissão de Fiscalização e Controle, e dos Senadores Moreira 
Mendes, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, solicitando 
informações a Ministros de Estados. Sen.Antero de Paes Barros. 618 
 
 Parecer nº 1.001, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 83,147, 238, 385, 394, 395, 429, 435 e 
461, de 2001, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, 
da Comissão de Fiscalização e Controle, e dos Senadores Moreira 
Mendes, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, solicitando 
informações a Ministros de Estados. Sen.Antero de Paes Barros. 618 
 
 Parecer nº 1.002, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 83,147, 238, 385, 394, 395, 429, 435 e 
461, de 2001, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, 
da Comissão de Fiscalização e Controle, e dos Senadores Moreira 
Mendes, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, solicitando 
informações a Ministros de Estados. Sen.Edison Lobão 619 
 
 Parecer nº 1.003, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 83,147, 238, 385, 394, 395, 429, 435 e 
461, de 2001, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, 
da Comissão de Fiscalização e Controle, e dos Senadores Moreira 
Mendes, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, solicitando 
informações a Ministros de Estados. Sen.Antero de Paes Barros 619 
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 Parecer nº 1.004, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 83,147, 238, 385, 394, 395, 429, 435 e 
461, de 2001, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, 
da Comissão de Fiscalização e Controle, e dos Senadores Moreira 
Mendes, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, solicitando 
informações a Ministros de Estados. Sen.Antonio Carlos Valadares 620 
 
 Parecer nº 1.005, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 83,147, 238, 385, 394, 395, 429, 435 e 
461, de 2001, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, 
da Comissão de Fiscalização e Controle, e dos Senadores Moreira 
Mendes, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, solicitando 
informações a Ministros de Estados. Sen.Antonio Carlos Valadares 620 
 
 Parecer nº 1.006, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 83,147, 238, 385, 394, 395, 429, 435 e 
461, de 2001, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, 
da Comissão de Fiscalização e Controle, e dos Senadores Moreira 
Mendes, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, solicitando 
informações a Ministros de Estados. Sen.Antero de Paes Barros. 621 
 
 Parecer nº 1.007, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 83,147, 238, 385, 394, 395, 429, 435 e 
461, de 2001, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, 
da Comissão de Fiscalização e Controle, e dos Senadores Moreira 
Mendes, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, solicitando 
informações a Ministros de Estados. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 622 
 
 Parecer nº 1.008, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 83,147, 238, 385, 394, 395, 429, 435 e 
461, de 2001, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, 
da Comissão de Fiscalização e Controle, e dos Senadores Moreira 
Mendes, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, solicitando 
informações a Ministros de Estados. Sen. Antonio Carlos Valadares. 623 
 
 
PARTIDO POLÍTICO 
 
 Considerações sobre o resultado da Convenção do PMDB, 
realizada ontem, em Brasília. Sen. Ney Suassuna. 227 
 
 Comentários às notícias vinculadas pela imprensa sobre a 
Convenção Nacional do PMDB realizada, ontem, em Brasília. 
Sen.Roberto Requião. 243 
 
 Alijamento da ala minoritária do PMDB do processo de 
discussão interna do partido. Sen.Mauro Miranda. 333 
 
 Relevância do encontro de filiados do PMDB dos municípios 
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do nordeste de Goiás, a ser realizado na cidade de Posse, no 
próximo dia 15. Sen.Mauro Miranda. 591 
 
 
PEQUENA EMPRESA 
 
 Importância do estabelecimento de uma política de crédito 
para as micro e pequenas empresas. Sen.Lindberg Cury 585 
 
POLÍTICA HABITACIONAL 
 
 Necessidade de debate sobre a política habitacional 
brasileira. Sen.Arlindo Porto. 578 
 
 
PREFEITO 
 
 Leitura de nota de solidariedade dirigida à família do prefeito 
de Campinas/SP, Antonio da Costa Santos, o Toninho do PT, 
assassinado ontem. Sen.Heloísa Helena 327 
 
 
PRIVATIZAÇÃO 
 
 Comentários sobre as conseqüências do processo de 
privatização para o consumidor. Sen.Carlos Bezerra. 593 
 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 169, de 2001, que altera 
dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui 
a Agência Nacional de Energia Elétrica, disciplina o regime das 
concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras 
providências. Sen.Osmar Dias 488 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2001, que denomina 
“Ponte Nossa Senhora do Pantanal” a ponte sobre o rio Paraguai, 
situada na BR-262, no Município de Corumbá, no Estado do Mato 
Grosso do Sul. Sen. Juvêncio da Fonseca. 490 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 171, de 2001, que acrescenta 
Seção XIV-A ao Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de1943, para dispor sobre os direitos constitucionalmente 
assegurados aos trabalhadores avulsos e dá outras providências. 
Sen.Carlos Bezerra. 490 
 
 
QUESTÃO URBANA 
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 Defesa da descentralização dos grandes centros urbanos. 
Sen.Morazildo Cavalcanti 343 
 
 
RACISMO 
 
 Importância histórica da III Conferência da ONU contra o 
Racismo e a Intolerância Correlata, realizada em Durban, África do 
Sul. Sen. Geraldo Cândido 595 
 
 
REFORMA AGRÁRIA 
 
 Menção ao relatório da ONU que elogia o programa de 
reforma agrária no Brasil.  658 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 502, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior as 
informações que menciona. Sen.Renan Calheiros 303 
 
 Requerimento nº 503, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda as informações que menciona. Sen.Renan 
Calheiros 303 
 
 Requerimento nº 504, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento de ex-Deputado Estadual Romildo Bolzan. 
Sen.Pedro Simon 304 
 
 Discutindo requerimento nº 505, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Antonio da Costa 
Santos, o Toninho do PT, Prefeito de Campinas/SP. Sen. Geraldo 
Cândido 305 
 
 Discutindo requerimento nº 505, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Antonio da Costa 
Santos, o Toninho do PT, Prefeito de Campinas/SP. Sen.Roberto 
Saturnino 305 
 
 Discutindo requerimento nº 505, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Antonio da Costa 
Santos, o Toninho do PT, Prefeito de Campinas/SP. 305 
 
 Requerimento nº 506, de 2001, solicitando voto de 
solidariedade e pesar ao Congresso e ao povo dos Estados Unidos 
da América, pelos fatos ocorridos nesta manhã, em diversas cidades 
daquele país. Sen.Lúcio Alcântara 316 
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 Requerimento nº 507, de 2001, solicitando voto de 
solidariedade ao povo norte-americano pelos graves atos terroristas, 
ocorridos no território dos Estados Unidos da América, hoje. 
Sen.Ademir Andrade. 316 
 
 Requerimento nº 508, de 2001, solicitando manifestação de 
solidariedade à nação americana pelas vítimas dos atentados 
terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Pedro Simon 316 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Gerson Camata. 317 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Lúcio Alcântara 317 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Ademir Andrade. 318 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Íris Rezende. 319 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Jefferson Péres 319 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Renan Calheiros 319 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Heloísa Helena 320 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Roberto 
Saturnino 321 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Hugo Napoleão. 322 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Antero de Paes 
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Barros.  323 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Marina Silva. 323 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Casildo Maldaner 324 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Morazildo 
Cavalcanti 324 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. Sen.Romero Jucá 324 
 
 Requerimento nº 509, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. José Ermírio de Moraes Filho, ocorrido 
hoje em São Paulo. Sen.Pedro Piva. 324 
 
 Discutindo requerimento nº 510, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. José Ermírio de 
Moraes Filho. Sen.Pedro Piva. 325 
 
 Requerimento nº 510, de 2001, de autoria do Senador Pedro 
Simon, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. 
José Ermírio de Moraes Filho. Sen.Pedro Simon 325 
 
 Discutindo requerimento nº 510, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. José Ermírio de 
Moraes Filho. Sen.Romeu Tuma 326 
 
 Requerimento nº 511, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo do Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2001, que 
acrescenta parágrafos aos artigos 33 e 34 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997,que estabelece normas para as eleições e dá 
outras providências. Sen.Lúcio Alcântara 330 
 
 Discutindo requerimento nº 513, de 2001, solicitando 
manifestação de louvor à Universidade Federal de Sergipe– UFS, 
relativo ao “Fórum Pensar Sergipe”. Sen.Antonio Carlos Valadares 511 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, nos termos 
regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos Chefes 
de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
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para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 
Sen.Pedro Simon 513 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, nos termos 
regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos Chefes 
de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 
Sen.Roberto Saturnino 513 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, solicitando, nos 
termos regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos 
Chefes de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 
Sen.Casildo Maldaner 513 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, solicitando, nos 
termos regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos 
Chefes de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 
Sen.Eduardo Suplicy 515 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, nos termos 
regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos Chefes 
de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 
Sen.Lúcio Alcântara 517 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, do Senador 
Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, que, através do 
Plenário, seja transmitida aos Chefes de Estado de Israel e da 
Autoridade Nacional Palestina e ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas manifestação de apoio do Senado Federal brasileiro às 
iniciativas que objetivem acordo de paz para a questão judaico-
palestina no Oriente Médio, assim como solicita o encaminhamento 
desta proposição ao Poder Executivo. Sen.Luiz Otávio.  518 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, solicitando, nos 
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termos regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos 
Chefes de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 
Sen.Heloísa Helena 520 
 
 Discutindo requerimento nº 291, de 2001, solicitando 
informações ao Ministro da Fazenda sobre os resultados 
financeiros/balancetes mensais dos bancos FonteCidam, Marka, 
Modal, Boa Vista e Pactual, durante os anos de 1997 e 1998. 
Sen.Eduardo Suplicy 521 
 
 Discutindo requerimento nº 392, de 2001, solicitando a 
criação de uma Comissão Especial, composta de sete titulares e 
sete suplentes para, no prazo de dezoito meses, acompanhar e 
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do respectivo 
Comitê de Bacia (instituídos pelo Decreto s/nº de 5 de junho de 
2001).  Sen.Leomar Quintanilha 522 
 
 Discutindo requerimento nº 392, de 2001, solicitando a 
criação de uma Comissão Especial, composta de sete titulares e 
sete suplentes para, no prazo de dezoito meses, acompanhar e 
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do respectivo 
Comitê de Bacia (instituídos pelo Decreto s/nº de 5 de junho de 
2001).Sen.Heloísa Helena 523 
 
 Discutindo requerimento nº 392, de 2001, solicitando a 
criação de uma Comissão Especial, composta de sete titulares e 
sete suplentes para, no prazo de dezoito meses, acompanhar e 
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do respectivo 
Comitê de Bacia (instituídos pelo Decreto s/nº de 5 de junho de 
2001).Sen.Waldeck Ornelas 523 
 
 Discutindo requerimento nº 392, de 2001, solicitando a 
criação de uma Comissão Especial, composta de sete titulares e 
sete suplentes para, no prazo de dezoito meses, acompanhar e 
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do respectivo 
Comitê de Bacia (instituídos pelo Decreto s/nº de 5 de junho de 
2001).Sen.Arlindo Porto. 524 
 
 Discutindo requerimento nº 392, de 2001, solicitando a 
criação de uma Comissão Especial, composta de sete titulares e 
sete suplentes para, no prazo de dezoito meses, acompanhar e 
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
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Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do respectivo 
Comitê de Bacia (instituídos pelo Decreto s/nº de 5 de junho de 
2001). Sen.Carlos Patrocínio. 524 
 
 Discutindo requerimento nº 515, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal 
Francisco Elesbão da Silva. Sen.Morazildo Cavalcanti 577 
 
 Discutindo requerimento nº 510, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. José Ermírio de 
Moraes Filho. Sen.Íris Rezende. 326 
 
RESERVA INDÍGENA 
 
 Apreensão com a situação dos pequenos proprietários rurais 
cujas áreas estão sendo incluídas nas reservas indígenas 
demarcadas pelo governo. Sen.Casildo Maldaner 339 
 
 
SECA 
 
 Necessidade de ações objetivas para o combate à seca no 
Nordeste, como políticas públicas e um programa de 
desenvolvimento regional integrado. Sen.Bernardo Cabral. 627 
 
 
SEQÜESTRO 
 
 Considerações acerca da participação da Guarda Civil 
Municipal de Cotia/SP, no esclarecimento do seqüestro da filha do 
empresário Silvio Santos. Sen.Romeu Tuma 594 
 
 
SERVIDOR PÚBLICO 
 
 Descontentamento com o índice de 3,5% previsto para o 
reajuste do salário dos servidores públicos, em janeiro do próximo 
ano. Sen.Marluce Pinto.  629 
 
 
TERRORISMO 
 
 Leitura de nota da Executiva do PPS, em repúdio aos 
atentados terroristas ocorridos hoje, nos Estados Unidos. Sen.Paulo 
Hartung 327 
 
 Solidariedade à nação norte-americana em virtude dos 
atenta dos ocorridos hoje naquele país. Sen.Pedro Simon 334 
 
 Considerações sobre o ataque terrorista aos Estados 
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Unidos. Sen.Ademir Álvaro Dias 508 
 
 Solidariedade aos Estados Unidos e às famílias das vítimas 
dos atentados terroristas ocorridos ontem. Sen.Maguito Vilela 588 
 
 Registro da reunião realizada ontem no Palácio do Planalto, 
entre o Presidente da República e líderes partidários, para discutir a 
crise internacional de corrente dos atentados terroristas ocorridos 
nos EUA. Sen.Romero Jucá 658 
 
 Considerações à violência dos atentados ocorridos nos EUA. 
Sen. José Fogaça. 660 
 
 Necessidade de reflexão acerca dos motivos econômicos 
que resultaram nos atentados terroristas aos EUA. Sen.Lauro 
Campos. 660 
 
 Proposição de esforço concentrado do Executivo, Legislativo 
e Judiciário para implementação de medidas contra o terrorismo e as 
guerrilhas urbanas. Sen.Sérgio Machado 671 
 
 
UNIVERSIDADE  
 
 Apoio aos funcionários das universidades federais, em greve 
por reajustes salariais. Sen.Emília Fernandes 505 
 
 
VIOLÊNCIA 
 
 Preocupação com a escalada da violência no Brasil Sen.Íris 
Rezende. 236 
 
 Considerações sobre as causas que geram a violência e a 
necessidade de políticas e ações nacionais para seu controle eficaz. 
Sen.Eduardo Siqueira Campos 257 
 



Ata da 110ª Ses são Não Deliberativa 
em 10 de se tem bro 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, Na bor Jú ni or, Gil vam Bor ges
Ca sil do Mal da ner e Le o mar Qu in ta ni lha

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

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – 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 Gil -
vam Bor ges, 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 198, DE 2001
(Nº 946/2001, 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 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 Cel so Luiz Nu nes Amo rim, 
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 ao Re i no Uni do da
Grã-Bre ta nha e Irlan da do Nor te.

Os mé ri tos do Mi nis tro Cel so Luiz Nu nes
Amo rim, 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, 4 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so. 

EM Nº 00244/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 29 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 Cel so Luiz Nu nes Amo -
rim, 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 ao Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha e
Irlan da do Nor te.

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 Cel so Luiz Nu nes Amo rim, 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.



INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE CELSO LUIZ
NUNES AMORIM

Nas ci do em San tos, São Pa u lo, em 3 de ju nho de
1942. Fi lho de Vi cen te Mat he us Amo rim e Be a triz
Nu nes Amo rim.

CPF: 075050944-91
ID: 288-MRE

FUNÇÃO ATUAL

Re pre sen tan te Per ma nen te do Bra sil jun to aos ór -
gãos das Na ções Uni das se di a dos em Ge ne bra e à
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio des de 1999
Em Ge ne bra:
Pre si den te da Con fe rên cia so bre De sar ma men to –
2000.
Pre si den te da Jun ta de Go ver na do res da Orga ni za -
ção Inter na ci o nal do Tra ba lho – 2000
Pre si den te da Jun ta Inter go ver na men tal de Ne go ci -
a ção da Con ven ção so bre o Con tro le do Ta ba co –
de 2000 até nos sos dias

FUNÇÕES ANTERIORES NO GOVERNO:

Re pre sen tan te Per ma nen te do Bra sil jun to à Orga ni -
za ção das Na ções Uni das – 1995 a 1999
Pre si den te do Con se lho de Se gu ran ça – ja ne i ro de
1999
Mem bro do gru po de “Ami gos” do Pre si den te da
Assem bléia Ge ral para a Re for ma das Na ções Uni -
das
Pre si den te do Sub gru po do Gru po de Tra ba lho
“Uma Agen da para a Paz” – 1995/1996
Pre si den te do “SCR – Co mi tê de San ções” (Ko so vo
– Iu gos lá via) – 1998/1999
Pre si den te das Ses sões da UNSC so bre o Ira que –
fe ve re i ro e mar ço de 1999
Co-Pre si den te do Gru po Inter-Ses sões da Co mis -
são so bre o De sen vol vi men to Sus ten tá vel, nos tra -
ba lhos pre pa ra tó ri os para a Assem bléia Ge ral –
1997
Che fe da De le ga ção jun to ao ECOSOC –
1995-1999
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res – 1993/1994
Se cre tá rio-Ge ral do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res – 1993

Emba i xa dor, Che fe da De le ga ção Per ma nen te
do Bra sil jun to aos ór gãos das Na ções Uni das
se di a dos em Ge ne bra, ao GATT e à Con fe rên -
cia so bre De sar ma men to – Ge ne bra,
1991-1993
Di re tor-Ge ral do De par ta men to Eco nô mi co, Mi nis té -
rio das Re la ções Exte ri o res – 1990/1991
Di re tor-Ge ral do De par ta men to Cul tu ral, Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, 1989/1990
Se cre tá rio de Assun tos Inter na ci o na is, Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia, 1987/1988
Di re tor-Ge ral da EMBRAFILME (Empre sa Bra si le i ra
de Ci ne ma) – 1979/1982

ESTUDOS E TRABALHOS ACADÊMICOS:

Cur so Pre pa ra ção para o Cor po Di plo má ti co, Insti tu -
to Rio Bran co, 1963-64
Mes tra do em Re la ções Inter na ci o na is, Aca de mia Di -
plo má ti ca de Vi e na 1967
Tra ba lho de Pós-Gra du a ção em Ciên cia Po lí ti ca/Re -
la ções Inter na ci o na is, Esco la Lon dri na
de Eco no mia e Ciên cia Po lí ti ca, 1968-71
Pro fes sor de Lín gua Por tu gue sa, Insti tu to Rio Bran -
co, 1976
Pro fes sor de Ciên cia Po lí ti ca e Re la ções Inter na ci o -
na is na Uni ver si da de de Bra sí lia, 1977 até nos sos
dias
Mem bro Per ma nen te da Área de Ne gó ci os Inter na -
ci o na is, Insti tu to de Estu dos Avan ça dos da Uni ver si -
da de de São Pa u lo

CARREIRA:

Ter ce i ro Se cre tá rio, 5 de fe ve re i ro de 1965
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 3 de no vem bro de
1967
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de ja ne i ro de
1973
Con se lhe i ro, me re ci men to, 21 de se tem bro de 1977
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 26 de ju -
nho de 1980
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 18 de de -
zem bro de 1989

POSTOS NO EXTERIOR:

Nova Ior que, Re pre sen tan te Per ma nen te do Bra sil
nas Na ções Uni das, 1995-99
Ge ne bra, Re pre sen tan te Per ma nen te do Bra sil nas
Na ções Uni das e ou tras Orga ni za ções Inter na ci o na -
is, 1991-93



Ge ne bra, Re pre sen tan te Per ma nen te do GATT e
Che fe Ne go ci a dor para a Ro da da do Uru guai,
1991-93;
Emba i xa dor na Con fe rên cia de De sar ma men to (Pre -
si den te do CD – ja ne i ro l993
Haia, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1982-85
Was hing ton, Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos,
1973-74
Lon dres, 1968-71

OUTROS:

Mem bro de vá ri as Co mis sões, in clu in do Co mis são
de Eli mi na ção de Armas Nu cle a res em Cam ber ra
(Cam ber ra– Nova Ior que, 1996) e o “Inter na ti o nal
Task For ce” no Con se lho de Se gu ran ça e Esfor ço de 
Paz ( Nova Ior que, 1997)

CONDECORAÇÕES:

Vá ri as con de co ra ções na ci o na is e es tran ge i ras
Asso ci a ção Po lí ti ca Exter na (USA), Me da lha, 1999

PUBLICAÇÕES:

Vá ri os tra ba lhos, em pu bli ca ções bra si le i ras e es -
tran ge i ras, na área de te o ria po lí ti ca, re la ções in ter -
na ci o na is, po lí ti ca cul tu ral, ci en tí fi ca e de sen vol vi -
men to tec no ló gi co
O Emba i xa dor Cel so Amo rim é ca sa do com Ana
Amo rim e tem qua tro fi lhos (Vi cen te, Ani ta, José e
Pe dro)

Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos. – Di re tor-Ge -
ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

REINO UNIDO

Agos to de 2001

AVA LI A ÇÃO GE RAL DO RE LA CI O NA MEN TO
 BRA SIL-RE I NO UNI DO

O re la ci o na men to Bra sil-Re i no Uni do atin giu,
nos úl ti mos anos, pa ta mar de ex ce lên cia re fle ti do nos 
con ta tos de alto ní vel, in clu si ve 4 vi si tas pre si den ci a -
is, e na in ten si fi ca ção e di ver si fi ca ção das ini ci a ti vas
de diá lo go e co o pe ra ção. Indi ca ti vo da mu dan ça qua -
li ta ti va no diá lo go po lí ti co bi la te ral foi o re la ci o na men -
to es ta be le ci do en tre o Pre si den te da Re pú bli ca e o
Che fe do Go ver no bri tâ ni co. A apro xi ma ção no mais
alto ní vel po lí ti co teve des do bra men tos im por tan tes
com o in te res se co mum aos dois lí de res no de ba te
so bre a go ver nan ça pro gres sis ta e o fu tu ro da so ci al -
de mo cra cia.

As vi si tas pre si den ci a is ao Re i no Uni do e a re -
cen te vi si ta ao Bra sil do Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir

cons ti tu í ram, na tu ral men te, mar cos fun da men ta is do
re la ci o na men to. O re di men si o na men to das re la ções
bi la te ra is re fle te-se, tam bém, na in ten si fi ca ção dos
con ta tos de alto ní vel en tre os dois Go ver nos. A su -
ces são de vi si tas mi nis te ri a is nos dois sen ti dos, bem
como a sé rie de vi si tas de Go ver na do res de Esta dos
bra si le i ros a Lon dres, além de ou tras au to ri da des,
como a Dou to ra Ruth Car do so, en ri que cem fre qüen -
te men te a agen da Bra sil-Re i no Uni do. Tais con ta tos
abrem no vos cam pos de co o pe ra ção, tan to na es fe ra
go ver na men tal quan to na do se tor pri va do, e per mi -
tem se jam apro ve i ta das as opor tu ni da des ge ra das
pela po lí ti ca bra si le i ra de es ta bi li da de mo ne tá ria, pelo 
pro gra ma de re for mas eco nô mi cas, pe las pri va ti za -
ções e pe las pers pec ti vas de cres ci men to do País.

A im plan ta ção de me ca nis mos re gu la res de
con sul ta de alto ní vel tan to na área po lí ti ca (“Con ver -
sa ções de Alto Ní vel”, “Po licy Plan ning”, con ver sa -
ções so bre di re i tos hu ma nos) quan to na área eco nô -
mi ca (in ter câm bio de opi niões so bre a agen da do G-7
e te mas de po lí ti ca fi nan ce i ra e de po lí ti ca co mer ci al e 
de in te gra ção) tra du zem o cres cen te di na mis mo das
re la ções bi la te ra is. Esses ca na is de diá lo go re for çam
a ma i or con ver gên cia de in te res ses en tre os dois pa í -
ses na con du ção de po lí ti cas pú bli cas, dão am pla
mar gem para o in ter câm bio de im pres sões so bre di fe -
ren tes te mas da agen da mun di al e con tri bu em para
qua li fi car o Bra sil como in ter lo cu tor res pe i ta do no ce -
ná rio in ter na ci o nal.

Tal fato ga nha re le vân cia es pe ci al à luz do pa pel 
sin gu lar do Re i no Uni do como Mem bro Per ma nen te
do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das, in te -
gran te do G-7, uma das três ma i o res eco no mi as da
UE, lí der da Com mon we alth e país que pre ser va in -
fluên cia di plo má ti ca em vá ri as re giões do mun do.
Tan to o Bra sil como o Re i no Uni do de sem pe nham um 
pa pel de ar ti cu la ção nas re la ções in ter na ci o na is, o
que é um fa tor adi ci o nal a con tri bu ir para o aden sa -
men to das re la ções bi la te ra is.

Pla no de Ação Con jun ta
Por oca sião da vi si ta ao Bra sil do Pri me i ro-Mi -

nis tro Tony Bla ir, os Go ver nos do Bra sil e do Re i no
Uni do de ci di ram pro ce der à re vi são do Pla no de Ação 
Con jun ta as si na do quan do da Vi si ta de Esta do do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ao Re i no
Uni do, em de zem bro de 1997.

Ambos os Go ver nos re a fir ma ram a cres cen te
im por tân cia do re la ci o na men to en tre os dois pa í ses e
a va li o sa par ce ria en tre Bra sil e Re i no Uni do, tan to no
pla no bi la te ral quan to em te mas mul ti la te ra is. Os dois
pa í ses re i te ra ram seu com pro me ti men to com o in cre -
men to da pros pe ri da de glo bal por meio de um sis te -



ma mul ti la te ral de co mér cio aber to e se com pro me te -
ram a re a li zar es for ços para am pli ar e in ten si fi car as
re la ções en tre o Mer co sul e a UE, es pe ci al men te no
qua dro das ne go ci a ções ora em cur so en tre os dois
blo cos re gi o na is.

Os Go ver nos bra si le i ro e bri tâ ni co en fa ti za ram a 
im por tân cia da co o pe ra ção en tre os dois pa í ses, es -
tru tu ra da e im pul si o na da pelo Pla no de Ação Con jun -
ta. O Pre si den te da Re pú bli ca e o Pri me i ro-Mi nis tro
do Re i no Uni do re a fir ma ram, ain da, seu com pro mis -
so com as oito áre as de fi ni das por seus Go ver nos na -
que le do cu men to para ba li zar as re la ções bi la te ra is, e 
de ci di ram agre gar dois no vos se to res pri o ri tá ri os para 
a atu a ção con jun ta: Qu es tões So ci a is e Eli mi na ção
da Po bre za, e Ges tão Pú bli ca.

1. Co mér cio e Inves ti men tos
Os dois pa í ses su bli nha ram as boas re la ções

en tre suas res pec ti vas or ga ni za ções go ver na men ta is 
de pro mo ção de co mér cio ex te ri or, bem como a im -
por tan te con tri bu i ção de seus se to res pri va dos, sa li -
en tan do, nes se se tor, a cri a ção do Fó rum Empre sa ri -
al Bi la te ral. Os dois pa í ses com pro me te ram-se a for -
ta le cer a co o pe ra ção en tre seus se to res pú bli co e pri -
va do por meio de um pro gra ma co or de na do de mis -
sões, me sas-re don das, in ter câm bi os e ou tras ati vi da -
des des ti na das a se to res pri o ri tá ri os. Sa li en ta ram a
ne ces si da de de uma ma i or ên fa se na ava li a ção de
opor tu ni da des re cí pro cas de in ves ti men to em in -
fra-es tru tu ra.

2. Te mas Inter na ci o na is e Fi nan ce i ros
Bra sil e Re i no Uni do com pro me te ram-se a

pro mo ver me ca nis mos efi ca zes para o in ter câm bio
de per cep ções so bre os prin ci pa is ce ná ri os e te mas 
in ter na ci o na is de na tu re za po lí ti ca e fi nan ce i ra, es -
pe ci al men te nos qua dros da Orga ni za ção Mun di al
do Co mér cio, do G-8 e do G-20, e a tra ba lhar em
con jun to na cena in ter na ci o nal para a pro mo ção do
de sen vol vi men to sus ten tá vel. De ci di ram, ain da,
ma xi mi zar a uti li za ção do Me ca nis mo Anu al de
Con ver sa ções de Alto Ní vel Bra sil/Re i no Uni do e as 
Re u niões de Con sul tas Eco nô mi cas Bi la te ra is, as -
sim como in cen ti var vi si tas re cí pro cas em ní vel mi -
nis te ri al e de fun ci o ná ri os de alto es ca lão dos dois
Go ver nos.

3. Edu ca ção
Os dois pa í ses ex pres sa ram a in ten ção de in -

cen ti var am plo aces so aos res pec ti vos sis te mas edu -
ca ci o na is por meio de bol sas de es tu do, pro gra mas
de edu ca ção a dis tân cia e ou tras ini ci a ti vas; de pro -
mo ver o in ter câm bio de ex pe riên ci as en tre es pe ci a lis -

tas e téc ni cos no cam po da edu ca ção; de in cen ti var o
es tu do do idi o ma in glês no Bra sil e do idi o ma por tu -
guês no Re i no Uni do, bus can do atra ir o se tor pri va do
em am bos os pa í ses para pro je tos nes sa área.

4. Ciên cia e Tec no lo gia
Os Go ver nos bra si le i ro e bri tâ ni co de ci di ram in -

ten si fi car a co o pe ra ção em ciên cia e tec no lo gia por
meio de con ta tos re gu la res en tre au to ri da des, es pe ci -
a lis tas e téc ni cos dos dois pa í ses. Para tan to, se rão
de fi ni das áre as pri o ri tá ri as de atu a ção con jun ta por
meio de con sul tas en tre o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec -
no lo gia do Bra sil e o Uni ted King dom Offi ce of Sci en -
ce and Tech no logy.

5. Meio Ambi en te e De sen vol vi men to Sus ten tá vel
Bra sil e Re i no Uni do de ve rão bus car uma ma i or

co or de na ção e atu a ção con jun ta em fó runs in ter na ci -
o na is para a pro mo ção do de sen vol vi men to sus ten tá -
vel e pre ser va ção do meio am bi en te. De ve rão bus car, 
ain da, uma ma i or co or de na ção na pro mo ção do de -
sen vol vi men to sus ten tá vel se gun do os com pro mis -
sos acor da dos na Con fe rên cia do Rio de 1992, na
Con fe rên cia de Nova Ior que de 1997 e na pró xi ma
Con fe rên cia Rio + 10, a ser re a li za da em Jo ha nes bur -
go, em 2002. De ve rão man ter con sul tas re gu la res so -
bre as ne go ci a ções in ter na ci o na is re la ti vas ao Pro to -
co lo de Kyo to e atu ar de for ma con cer ta da no con tex -
to da Ini ci a ti va de Ener gia Lim pa.

6. Di re i tos Hu ma nos
Os dois pa í ses com pro me te ram-se a tra ba lhar

bi la te ral men te e em fó runs in ter na ci o na is para a pro -
te ção e pro mo ção dos di re i tos hu ma nos. Ambos os
pa í ses vêem com sa tis fa ção a cres cen te co o pe ra ção
nes sa área, in clu si ve em pro je tos es pe cí fi cos, como o 
de tre i na men to po li ci al, e por meio do diá lo go anu al
so bre di re i tos hu ma nos.

7. Com ba te ao Trá fi co de Dro gas, ao Ter ro ris mo
e Te mas Cor re la tos

 Bra sil e Re i no Uni do de ci di ram in ten si fi car a co -
o pe ra ção e os ob je ti vos co muns de com ba te às ques -
tões glo ba is de cor ren tes do trá fi co de dro gas, do cri -
me or ga ni za do trans na ci o nal, da la va gem de di nhe i -
ro, do se qües tro, do ter ro ris mo in ter na ci o nal e da cor -
rup ção.

8. De fe sa e Ma nu ten ção da Paz

Os dois Go ver nos de ve rão dar se gui men to ao
diá lo go e ao in ter câm bio de in for ma ções em ques -
tões de in te res se mú tuo re la ti vas à de fe sa e in cen ti -
var a co o pe ra ção no cam po das ini ci a ti vas in ter na ci -
o na is para a ma nu ten ção da paz.



9. Qu es tões So ci a is e Eli mi na ção da Po bre za

Bra sil e Re i no Uni do bus ca rão a eli mi na ção da
po bre za e o cum pri men to de me tas in ter na ci o na is de
de sen vol vi men to. Os dois pa í ses con ti nu a rão a in cen -
ti var pro je tos con jun tos de com ba te à po bre za e à de -
si gual da de e de pro mo ção da in clu são so ci al. Esta be -
le ce rão, por fim, opor tu ni da des eco nô mi cas e ser vi -
ços pú bli cos efi ci en tes para as ca ma das mais ca ren -
tes da po pu la ção.

10. Ges tão Pú bli ca
Os dois pa í ses de ve rão com par ti lhar ex pe riên -

ci as e tra ba lhar em con jun to com o ob je ti vo de mo der -
ni zar as prá ti cas go ver na men ta is com vis tas ao pro vi -
men to de ser vi ços pú bli cos mais efi ca zes e trans pa -
ren tes, in clu in do um me lhor uso das tec no lo gi as de
co mu ni ca ção e da in for ma ção.

Re la ções Eco nô mi cas

O Bra sil cons ti tui o ma i or par ce i ro co mer ci al do
Re i no Uni do na Amé ri ca La ti na. As ex por ta ções bri tâ -
ni cas para o mer ca do bra si le i ro re pre sen tam mais de
um ter ço do to tal ex por ta do para toda a re gião. Em ní -
ve is glo ba is, o Bra sil ocu pa a po si ção de tri gé si -
mo-se gun do des ti no das ex por ta ções bri tâ ni cas
(2000). Por sua vez, o Re i no Uni do re pre sen tou o dé -
ci mo des ti no das ex por ta ções bra si le i ras em 2000,
cor res pon den tes a US$1,5 bi lhão, e o dé ci mo em ter -
mos de im por ta ções, com US$1,2 bi lhão. A pa u ta de
ex por ta ções bra si le i ras para o mer ca do bri tâ ni co é re -
la ti va men te di ver si fi ca da e sua par ce la de pro du tos
ma nu fa tu ra dos de ma i or va lor agre ga do vem cres -
cen do nos úl ti mos anos. Já as im por ta ções pro ve ni -
en tes do Re i no Uni do são em ge ral bens de pro du ção
e bens de ca pi tal.

Em 2000, as ex por ta ções bra si le i ras al can ça -
ram um cres ci men to de 4.26%, já as ex por ta ções
bri tâ ni cas para o Bra sil cres ce ram 0.92%, re gis tran -
do-se um au men to no co mér cio bi la te ral de 2.71%
(US$2,7 bi lhões). Em ter mos de sal do da ba lan ça
co mer ci al, o Bra sil re gis trou su pe rá vit em 2000. No
pri me i ro qua dri mes tre de 2001, as ex por ta ções bra -
si le i ras para o Re i no Uni do cres ce ram 4.4% em re la -
ção ao mes mo pe río do em 2000; e as im por ta ções
de pro du tos bri tâ ni cos, de ja ne i ro a abril de 2001,
cres ce ram 12.83%. O sal do da ba lan ça no pe río do é
ain da po si ti vo para o Bra sil (cer ca de US$124 mi -
lhões).

Qu an to às pers pec ti vas do co mér cio bi la te ral,
es pe ra-se que em 2001 se re gis tre cres ci men to su -
pe ri or ao de 2000, di an te do bom de sem pe nho ve ri fi -

ca do no pri me i ro qua dri mes tre. O Re i no Uni do man -
tém tra di ção de aber tu ra co mer ci al e li vre co mér cio,
su je i ta às re gras co muns da UE e con ti nua sen do
uma das mais li be ra is eco no mi as co mu ni tá ri as. Com 
efe i to, o Re i no Uni do é um país for te men te de pen -
den te de im por ta ções (cer ca de 20% do PIB), com
um mer ca do al ta men te com pe ti ti vo, apre sen tan do
am plo po ten ci al para ma i or ab sor ção de pro du tos
bra si le i ros.

Em 1999, o Re i no Uni do pas sou para a pri me i -
ra co lo ca ção en tre os pa í ses ori gi ná ri os de in ves ti -
men tos di re tos es tran ge i ros no mun do (US$159 bi -
lhões), ul tra pas san do os EUA (US$151 bi lhões).
Cons ti tui, tam bém, a se gun da ma i or fon te de in ves ti -
men tos em car te i ra, se guin do igual men te os Esta -
dos Uni dos. O país não ape nas re ú ne um con jun to
de in dús tri as que dis pu tam a li de ran ça de seg men -
tos-cha ve da eco no mia mun di al mas tam bém ser ve
como sede eu ro péia dos prin ci pa is con glo me ra dos
in ter na ci o na is.

Entre os pa í ses da Amé ri ca La ti na, o Bra sil é o
país que mais re ce beu in ves ti men tos bri tâ ni cos e o
que mais tem in ves ti do no Re i no Uni do. Em 1999, os
in ves ti men tos di re tos bri tâ ni cos no Bra sil cons ti tu -
íam 4,6% do es to que re gis tra do, so man do
US$1,268 bi lhões, o que co lo ca o Re i no Uni do em
sé ti ma po si ção en tre os pa í ses ori gi ná ri os de IDE
para o Bra sil.

Qu an to aos in ves ti men tos re cen tes no Bra sil,
so bres sai a par ti ci pa ção de ban cos bri tâ ni cos no atu -
al pro ces so de mo der ni za ção e in ter na ci o na li za ção
do se tor fi nan ce i ro. Igual men te im por tan te é a par ti ci -
pa ção de em pre sas bri tâ ni cas no pro ces so de con -
ces são de áre as de ex plo ra ção de pe tró leo. Embo ra a 
par ti ci pa ção bri tâ ni ca no pro gra ma na ci o nal de pri va -
ti za ções bra si le i ro pos sa ser con si de ra da me nos ex -
pres si va, se com pa ra da com a de ou tros pa í ses eu ro -
pe us (Espa nha, Por tu gal e Fran ça), não o é me nos
im por tan te para a eco no mia bra si le i ra. Bas ta ci tar ini -
ci a ti vas como a do HSBC, da Bri tish Gás (ad qui riu a
Com gás) e da Na ti o nal Grid (ad qui riu par te da em pre -
sa-es pe lho da Embra tel) para se apre ci ar o va lor des -
ses in ves ti men tos.

No sen ti do in ver so, cer ca de 40 em pre sas bra si -
le i ras, en tre as qua is o Ban co do Bra sil, Ban co Mer -
can til, Uni ban co, Ode brecht, Pe tro bras e Va rig en con -
tram-se es ta be le ci das no Re i no Uni do e têm efe tu a do 
im por tan tes in ves ti men tos.

O Bra sil vem re ce ben do nos úl ti mos anos, um
nú me ro cres cen te de tu ris tas bri tâ ni cos (117,5 mil em 
1998 e 125,6 mil em 1999). Esse re sul ta do é, ain da,



mu i to aquém do po ten ci al do mer ca do bri tâ ni co. Em
abril de 2000, a Emba i xa da do Bra sil, com o apo io da
Embra tur, abriu um es cri tó rio de tu ris mo em Lon dres
com dois ob je ti vos: pro mo ver o Bra sil como des ti no
tu rís ti co; e atra ir in ves ti men tos para o se tor. O es cri tó -
rio fir mou-se como in ter lo cu tor vá li do pela sua ca pa -
ci da de de pres tar in for ma ções úte is e re a li zar even tos 
pro mo ci o na is (se mi ná ri os e par ti ci pa ções em fe i ras),
além de ter con tri bu í do para a de ci são das ope ra do -
ras de tu ris mo bri tâ ni cas Air tours (se gun da ma i or) e
Uni jet (quar ta ma i or) em es ta be le cer vôos char ters
para o Nor des te, a par tir de maio de 2001.

Em 1999, com o apo io do MDIC, Ca mex, Apex e
Ban co do Bra sil, ini ci ou-se tra ba lho de pro mo ção de
ex por ta ções a se to res bra si le i ros es pe cí fi cos, por
meio da ela bo ra ção de pro je to-pi lo to para a in dús tria
de mó ve is. Exe cu ta do em eta pas (aná li ses de mer ca -
do, ela bo ra ção de es tra té gia de abor da gem do mer -

ca do-alvo, ações de mar ke ting, cam pa nhas pu bli ci -
tá ri as e cri a ção de me ca nis mos de ava li a ção dos re -
sul ta dos), o pro gra ma tem como foco pe que nas e mé -
di as em pre sas que ne ces si tam do apo io do Go ver no
para pe ne trar em no vos mer ca dos.



INFORMAÇÕES GERAIS

DA DOS BÁ SI COS

NOME OFICIAL: Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha e
Irlan da do Nor te

CAPITAL: Lon dres

ÁREA: 244.100 km²

POPULAÇÃO: 59,5 mi lhões (est. 2000)

SISTEMA POLÍTICO: O Re i no Uni do é uma mo nar -
quia ba se a da na Com mon Law com sis te ma par la -
men ta ris ta de go ver no. O pa pel do mo nar ca é re pre -
sen ta ti vo e sim bó li co. O Par la men to é bi ca me ral,
com pos to pela Câ ma ra dos Co muns e a Câ ma ra
dos Lor des. A Câ ma ra dos
Co muns pos sui 659 mem bros, ele i tos por voto di re -
to, para man da to de cin co anos.

CHEFE DE ESTADO: Ra i nha Eli za beth II (as su miu o 
Tro no em 1952)

CHEFE DE GOVERNO: Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir

MINISTRA DO EXTERIOR: Jack Straw

EMBAIXADOR DO REINO UNIDO NO BRASIL: Ro -
ger Bone

PIB, a pre ços cor ren tes: US$1,4 tri lhão (2000)

TAXA REAL DE CRESCIMENTO DO PIB: mé dia de
2,8% en tre 1996 e 2000, 3,1% em 2000

COMPOSIÇÃO DO PIB: 66% ser vi ços, 20% in dús -
tria e 14% ou tros

PIB PER CAPITA: US$23,800 (2000)

MOEDA: li bra es ter li na

CÂMBIO: por US$1 – £0,68 (agos to de 2001);

INFLAÇÃO: mé dia de 1,6% en tre 1996 e 2000,
0,8% em 2000

TAXA DE DESEMPREGO: 3,74% (2000)

EXPORTAÇÕES: US$283,2 bi lhões (2000)

IMPORTAÇÕES: US$326,8 bi lhões (2000)

SALDO COMERCIAL: dé fi cit de US$43,6 bi lhões
(2000)

IDH: 0,923 (14º lu gar)

CON JUN TU RA PO LÍ TI CA E ECO NÔ MI CA

O Re i no Uni do se en con tra num dos mo men tos
mais fa vo rá ve is de sua his tó ria re cen te. A taxa de
cres ci men to foi de 3% no ano pas sa do e de ve rá ser
de 2,5% (ou um pou co me nos) em 2001. A in fla ção

(2%) e o de sem pre go es tão em seu pa ta mar mais ba -
i xo em vá ri os anos. A taxa de ju ros de cli nou (5,25%)
e, como con se qüên cia, ba i xa ram as pres ta ções dos
em prés ti mos para mo ra dia. O La bour mos trou que
sabe ad mi nis trar uma eco no mia de mer ca do, con -
quis tou o apo io de par te ex pres si va do em pre sa ri a do
e da gran de ma i o ria da im pren sa con ser va do ra.

Pela pri me i ra vez, des de a sua fun da ção há cer ca
de um sé cu lo, o Par ti do Tra ba lhis ta é re e le i to para um
man da to ple no. O or ça men to apro va do este ano des ti na,
para os pró xi mos três anos, £40 bi lhões adi ci o na is para
sa ú de, £20 bi lhões para edu ca ção e £5 bi lhões para
trans por tes. As po lí ti cas so ci a is são exe cu ta das em par -
ce ria es tre i ta com en ti da des da so ci e da de ci vil, mo bi li za -
das por think tanks vin cu la dos ao Go ver no, o que as se -
gu ra não ape nas mais efi ciên cia no re sul ta do, mas tam -
bém ma i or ca pi la ri da de na pre sen ça do Go ver no.

O bom de sem pe nho da eco no mia e a con sa gra -
ção nas ur nas não as se gu ram, po rém, uma ca mi nha -
da tran qüi la no se gun do man da to. A eco no mia de ve rá 
en fren tar os de sa fi os da pro du ti vi da de, con si de ra vel -
men te aba i xo dos pa ta ma res nos EUA; e dos ajus ta -
men tos ne ces sá ri os para o in gres so no euro, par ti cu -
lar men te a des va lo ri za ção da li bra, que é tam bém ne -
ces sá ria para ele var a com pe ti ti vi da de dos pro du tos
bri tâ ni cos. A de man da dos con su mi do res, que vi nha
cres cen do a mais de 4% ao ano, de ve rá re du zir-se,
con tri bu in do adi ci o nal men te para o de sa que ci men to
da ati vi da de no RU.

Alguns ser vi ços pú bli cos con ti nu a rão de fi ci en -
tes aos olhos da po pu la ção, par ti cu lar men te sa ú de e
edu ca ção, ob je to de se ve ras crí ti cas pelo fato de que
16% das cri an ças con clu em o ci clo bá si co, mas são
anal fa be tos fun ci o na is. No se tor de trans por tes, par ti -
cu lar men te o fer ro viá rio, ocor re ram três aci den tes
gra ves du ran te o pri me i ro man da to de Bla ir, o que
apon ta para as fa lhas do sis te ma re gu la tó rio no se tor
pri va ti za do. No pla no po lí ti co, res ta uma par te das re -
for mas cons ti tu ci o na is, par ti cu lar men te a de vo lu ção
de po de res para as re giões, es pe ci al men te a Irlan da
do Nor te, e uma ma i or des cen tra li za ção de com pe -
tên ci as e re cur sos para o go ver no lo cal.

O gran de de sa fio con ti nua a ser a Eu ro pa, tema
que di vi de a opi nião pú bli ca, os par ti dos e o pró prio
go ver no. A in cóg ni ta vem das he si ta ções e re sis tên ci -
as à mo e da co mum de Gor don Brown, o Mi nis tro das
Fi nan ças, ami go an ti go, hoje com pe ti dor de Bla ir e
can di da to na tu ral à su ces são do Pri me i ro-Mi nis tro.

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



MENSAGEM Nº 199, DE 2001
(Nº 945/2001, 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 I, alí nea b,
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 Luiz
Fe li pe de Se i xas Cor rêa, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se,
do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta,
para exer cer o car go de Emba i xa dor, Che fe da De le -
ga ção Per ma nen te do Bra sil em Ge ne bra.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Luiz Fe li pe de Se i -
xas Cor rêa, 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, 4 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00243/DP/ARC/G MRE/APES

Bra sí lia, 29 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 b, 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 Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, do Qu a dro Per -
ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer o
car go de Emba i xa dor, Che fe da De le ga ção Per ma -
nen te do Bra sil em Ge ne bra.

2. Enca mi nho, igual men te, in for ma ções so bre
as or ga ni za ções eco nô mi cas (Orga ni za ção Mun di al
do Co mér cio – OMC, Con fe rên cia das Na ções Uni das 
so bre Co mér cio e De sen vol vi men to – UNCTAD,
Orga ni za ção Mun di al da Pro pri e da de Inte lec tu al  
OMPI, União Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções –
UIT) e po lí ti cas (Con fe rên cia do De sar ma men to –
CD, Co mis são de Di re i tos Hu ma nos – CDH, Alto Co -
mis sa ri a do das Na ções Uni das para os Di re i tos Hu -
ma nos – UNHCHR, Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de – 
OMS, Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho – OIT e
Alto Co mis sa ri a do das Na ções Uni das para Re fu gi a -
dos – ACNUR) se di a das em Ge ne bra, bem como

Cur ri cu lum-vi tae do Emba i xa dor Luiz Fe li pe de Se i -
xas Cor rêa, 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.

LUIZ FELIPE DE SEIXAS CORRÊA

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro, em 16 de ju lho de
1945, CPF 07505531468 e iden ti da de 1826-MRE, fi -
lho de João Luiz de Se i xas Cor rêa e Ma ria Ce li na
Leão Te i xe i ra de Se i xas Cor rêa. É ca sa do com Ma ria
Lucy Gur gel Va len te de Se i xas Cor rêa e tem qua tro fi -
lhos.

For mou-se em Di re i to pela Uni ver si da de Cân di -
do Men des, do Rio de Ja ne i ro, em 1967. Con clu iu o
Cur so de Pre pa ra ção à Car re i ra de Di plo ma ta, do
Insti tu to Rio Bran co, em 1966. Na Se cre ta ria de Esta -
do, exer ceu fun ções nos De par ta men tos das Amé ri -
cas (1967/69), de Orga nis mos Inter na ci o na is
(1977/78) e da Ásia, Áfri ca e Oce a nia (1978). No ex te -
ri or, foi Se cre tá rio na Emba i xa da do Bra sil em Bonn
(1970/71), na Mis são do Bra sil jun to às Na ções Uni -
das, em Nova York (1971/74) e na Emba i xa da do Bra -
sil em Bu e nos Ai res (1974/76). Ser viu tam bém como
Con se lhe i ro na Emba i xa da em Was hing ton (1979/83) 
e como Mi nis tro-Con se lhe i ro na De le ga ção do Bra sil
jun to à Unes co, em Pa ris (1985/87).

Na Pre si dên cia da Re pú bli ca, exer ceu as fun ções
de Asses sor do Che fe do Ga bi ne te Ci vil (1983/1985) e
de Asses sor Inter na ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca
(1987/1989).

Foi Emba i xa dor do Bra sil no Mé xi co (1989/1992),
de onde re gres sou para ocu par o car go de Se cre tá -
rio-Ge ral das Re la ções Exte ri o res (1992).

No va men te no ex te ri or, foi Emba i xa dor na Espa -
nha (1993/1997) e na Argen ti na (1997/1998).

Des de 4 de ja ne i ro de 1999 ocu pa, pela se gun -
da vez, o car go de Se cre tá rio-Ge ral das Re la ções
Exte ri o res.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral 
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or

Ao lado das or ga ni za ções e fo ros mul ti la te ra is
de na tu re za co mer ci al e eco nô mi ca, têm sede em Ge -
ne bra e exi gem acom pa nha men to cons tan te por par te
da Mis são Per ma nen te do Bra sil di ver sos or ga nis mos
vol ta dos para o tra ta men to de ques tões de ca rá ter po -
lí ti co e so ci al. Po dem-se ci tar como exem plos a Con fe -
rên cia do De sar ma men to (CD), a Co mis são de Di re i -
tos Hu ma nos (CDH), o Alto Co mis sa ri a do das Na ções



Uni das para os Di re i tos Hu ma nos (UNHCHR), a Orga -
ni za ção Mun di al da Sa ú de (OMS), a Orga ni za ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT) e o Alto Co mis sa ri a do
das Na ções Uni das para Re fu gi a dos (ACNUR), além
de fo ros onde se dis cu tem te mas es pe cí fi cos li ga dos
ao meio am bi en te.

A Con fe rên cia do De sar ma men to (CD) é o úni co 
foro mul ti la te ral para a ne go ci a ção de acor dos so bre
de sar ma men to, es pe ci al men te no que se re fe re às
ar mas de des tru i ção em mas sa (nu cle a res, quí mi cas
e bi o ló gi cas). Em seu âm bi to, fo ram ne go ci a dos o Tra -
ta do so bre a Não-Pro li fe ra ção de Armas Nu cle a res
(TNP), a Con ven ção so bre a Pro i bi ção de Armas Bi o -
ló gi cas (CPAB), a Con ven ção so bre a Pro i bi ção de
Armas Qu í mi cas (CPAQ) e o Tra ta do so bre Pro i bi ção
Com ple ta de Tes tes Nu cle a res (CTBT). O Bra sil, jun to 
com a ma i o ria da co mu ni da de in ter na ci o nal, de fen de
que a Con fe rên cia ado te um pa pel pre pon de ran te na
área do de sar ma men to nu cle ar, em vez de con fi nar
as dis cus sões so bre tema tão im por tan te aos pa í ses
nu cle ar men te ar ma dos.

A Co mis são de Di re i tos Hu ma nos (CDH), na
qual o Bra sil tem tido uma pre sen ça mu i to ati va e po -
si ti va, as su me pa pel cres cen te no ce ná rio in ter na ci o -
nal, em ra zão do cres cen te in te res se in ter na ci o nal
por seus tra ba lhos, vol ta dos para a co o pe ra ção e o
diá lo go em ma té ria de pro mo ção e de fe sa dos di re i -
tos hu ma nos, te mas que se pres tam a alto grau de
po li ti za ção e po lê mi ca.

A Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de (OMS) é foro
no qual as au to ri da des de sa ú de de pra ti ca men te to -
dos os pa í ses de li be ram cons tan te men te so bre a co -
o pe ra ção in ter na ci o nal para en fren tar os gran des
pro ble mas no cam po da sa ú de. Entre suas atri bu i -
ções está a de ado tar pro gra mas que con tri bu am
para o aper fe i ço a men to das con di ções de sa ú de,
prin ci pal men te nos pa í ses em de sen vol vi men to. Para
o Bra sil, as ati vi da des da OMS têm as su mi do gran de
re le vân cia, em fun ção dos atu a is es for ços do Go ver -
no para com ba ter o HIV/AIDS e para fa ci li tar o aces so 
aos me di ca men tos.

A Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT),
cri a da an tes das pró pri as Na ções Uni das, visa a es ta -
be le cer pa drões tra ba lhis tas e tem ne go ci a do uma
sé rie de con ven ções, como, por exem plo, nas áre as
do tra ba lho in fan til e da não-dis cri mi na ção em re la -
ção ao em pre go. A re pre sen ta ção dos pa í ses na OIT
é tri par ti te, me di an te a par ti ci pa ção do se tor pa tro nal,
do se tor la bo ral e do Go ver no.

Tem tam bém sede em Ge ne bra o Alto Co mis sa -
ri a do das Na ções Uni das para Re fu gi a dos (ACNUR),
cri a do em con se qüên cia dos gran des des lo ca men tos

po pu la ci o na is du ran te a II Gu er ra Mun di al e con ti nua
ten do um pa pel re le van te a de sem pe nhar nos dias de
hoje, pois ain da é gran de o nú me ro de pes so as que
pro cu ram re fú gio quan do se sen tem ame a ça das, por
ra zões po lí ti cas, em seus pa í ses de ori gem. O Co mi tê 
Na ci o nal para Re fu gi a dos, vin cu la do ao Mi nis té rio da
Jus ti ça e com par ti ci pa ção do Ita ma raty, exa mi na os
pe di dos de re fú gio que são apre sen ta dos ao Go ver no 
bra si le i ro para a con ces são da pro te ção ofi ci al do
ACNUR.

UNIÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
(UTI)

A União Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções
(UIT), que tem sede em Ge ne bra, foi cri a da em Ma dri, 
em 1932, como re sul ta do da fu são da União Inter na -
ci o nal de Te le gra fia (fun da da em 1865) e da União
Inter na ci o nal de Ra di o te le gra fia (fun da da em 1906).

Ori gi nal men te com res pon sa bi li da des so bre as
áre as de te le gra fia, te le fo nia e rá dio, a or ga ni za ção é,
des de 1949, a agên cia es pe ci a li za da das Na ções
Uni das para te le co mu ni ca ções. Nela, go ver nos, em -
pre sas e ins ti tu i ções ci en tí fi cas e in dus tri a is co o pe -
ram para o de sen vol vi men to e o uso ra ci o nal das te le -
co mu ni ca ções. A UIT de sem pe nha pa pel de des ta -
que no cam po da co o pe ra ção téc ni ca em te le co mu ni -
ca ções para pa í ses em de sen vol vi men to.

Entre as prin ci pa is atri bu i ções téc ni cas da UIT,
des ta ca-se a alo ca ção de fa i xas do es pec tro de ra di o -
fre qüên ci as e o re gis tro de po si ções or bi ta is para sa -
té li tes ge o es ta ci o ná ri os.

Men ci o ne-se, por sua par ti cu lar re le vân cia no
âm bi to do mer ca do in ter na ci o nal de te le fo nia, o tra ba -
lho atu al men te le va do a cabo na UIT com o ob je ti vo
de de fi nir cri té ri os para o cál cu lo uni for mi za do, pe los
seus Mem bros, do cus to de cada mi nu to de cha ma da
te le fô ni ca in ter na ci o nal (o que con tri bu i rá para o bom
en ca mi nha men to, in clu si ve na Orga ni za ção Mun di al
do Co mér cio, da ques tão das cha ma das ac coun ting
ra tes).

Tam bém dig no de nota é o pro ces so de pre pa ra -
ção, hoje em cur so na UIT, da Cú pu la Mun di al so bre
So ci e da de da Infor ma ção, que se re a li za rá em 2003,
em co or de na ção com ou tras agên ci as es pe ci a li za das 
das Na ções Uni das.

O Bra sil é mem bro do Con se lho da UIT e tem
par ti ci pa do das Con fe rên ci as Ple ni po ten ciá ri as, das
Con fe rên ci as Inter na ci o na is de Te le co mu ni ca ções e
dos tra ba lhos de sen vol vi dos pe los di ver sos se to res
da or ga ni za ção. O País já ocu pou a pre si dên cia e a
vice-pre si dên cia do Con se lho da UIT. Em 1995, o Go -



ver no bra si le i ro au to ri zou a UIT a abrir no País um es -
cri tó rio re gi o nal.

Des de fe ve re i ro de 1999, o car go de Se cre tá -
rio-Ge ral Adjun to da or ga ni za ção é ocu pa do por um
bra si le i ro, o Enge nhe i ro Ro ber to Blo is Mon tes de
Sou za, cuja atu a ção tem con tri bu í do sig ni fi ca ti va -
men te para va lo ri zar a po si ção do Bra sil no ce ná rio
in ter na ci o nal das te le co mu ni ca ções. Re cen te men te,
lan çou-se a can di da tu ra do Se nhor Blo is à re e le i ção.
O novo ple i to terá lu gar du ran te a Con fe rên cia de Ple -
ni po ten ciá ri os de Mar ra kesh, em 2002.

ORGA NI ZA ÇÃO MUN DI AL DA
PROPRIEDADE IN TE LEC TU AL

(OMPI)

A Orga ni za ção Mun di al da Pro pri e da de Inte lec -
tu al (OMPI) é uma or ga ni za ção in ter na ci o nal de di ca -
da a as se gu rar a pro te ção dos di re i tos dos de ten to res 
de pro pri e da de in te lec tu al no mun do. Sua mis são é
ga ran tir aos in ven to res e au to res uma ade qua da re -
com pen sa de sua cri a ti vi da de. Os prin ci pa is ór gãos
de de ci são da OMPI são a Assem bléia Ge ral, a Con -
fe rên cia e o Co mi tê de Co or de na ção.

O pre cur sor da OMPI fo ram os Escri tó ri os Inter -
na ci o na is Uni dos para a Pro te ção da Pro pri e da de
Inte lec tu al (BIRPI), sur gi dos em 1893 da jun ção en tre 
o Escri tó rio Inter na ci o nal ins ti tu í do pela Con ven ção
de Pa ris (1883) e o Escri tó rio Inter na ci o nal cri a do
pela Con ven ção de Ber na (1886). Em 1967, ce le -
bra-se a Con ven ção da OMPI. Em 1974, a OMPI tor -
na-se uma agên cia es pe ci a li za da das Na ções Uni -
das, com man da to para ad mi nis trar ques tões de pro -
pri e da de in te lec tu al.

Cen to e se ten ta e sete Esta dos per ten cem à
OMPI, en tre eles o Bra sil, cuja ade são ocor reu em
1974. A ele va da par ti ci pa ção re fle te a im por tân cia
cres cen te da pro pri e da de in te lec tu al no mun do con -
tem po râ neo.

A OMPI ad mi nis tra hoje vin te e um tra ta dos,
den tre os qua is res sal tam a Con ven ção de Pa ris para
a Pro te ção da Pro pri e da de Indus tri al, a Con ven ção
de Ber na para a Pro te ção de Obras Li te rá ri as e Artís -
ti cas, a Con ven ção de Roma para Pro te ção dos Intér -
pre tes, Pro du to res de Fo no gra mas e Orga ni za ções
de Ra di o di fu são, e o Tra ta do da OMPI so bre Di re i to
Au to ral.

A OMPI tam bém pro cu ra har mo ni zar as le gis la -
ções na ci o na is de pro pri e da de in te lec tu al, fa ci li ta a
tro ca de in for ma ções so bre pro pri e da de in te lec tu al,
for ne ce as sis tên cia ju rí di ca e téc ni ca a pa í ses em de -
sen vol vi men to, au xi lia na so lu ção de li tí gi os na área
de pro pri e da de in te lec tu al e ofe re ce ser vi ços a quem

re quer a pro te ção in ter na ci o nal de seus di re i tos de
pro pri e da de in te lec tu al.

A OMPI pos sui uma aca de mia mun di al de pro -
pri e da de in te lec tu al, que bus ca for ta le cer os re cur sos 
hu ma nos dos pa í ses em de sen vol vi men to, para que
pos sam usu fru ir ple na men te dos be ne fí ci os de um
sis te ma mun di al de pro pri e da de in te lec tu al. Só em
1999, 14 mil pes so as de cen to e vin te e cin co pa í ses
be ne fi ci a ram-se dos cur sos da OMPI.

A OMPI atua em es tre i ta co o pe ra ção com a
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, com a qual fir mou 
um acor do em 1996 para pro mo ver a im ple men ta ção
do Acor do de TRIPS.

O co mér cio ele trô ni co é ou tro cam po em que a
OMPI tem atu a do. Com o cres ci men to ex pres si vo do
uso da Inter net, as ques tões de pro pri e da de in te lec -
tu al ad qui rem uma im por tân cia cru ci al para o pro -
gres so or de na do da so ci e da de di gi tal. Ela bo rar nor -
mas adap ta das a este novo ve í cu lo e mé to dos áge is
de so lu ção de con tro vér si as são pre o cu pa ções da
OMPI nes ta área, as sim como in te grar os pa í ses me -
nos de sen vol vi dos na rede mun di al de in for ma ção.

A es tre i ta re la ção en tre pro pri e da de in te lec tu al
e bi o tec no lo gia de ter mi nou a cri a ção em 1999 de um
Gru po de Tra ba lho no âm bi to da OMPI para iden ti fi car 
as prin ci pa is ques tões nes ta área. A OMPI tam bém
cum pre um tra ba lho ex plo ra tó rio no cam po dos co -
nhe ci men tos tra di ci o na is.

O Bra sil tem par ti ci pa do das mais im por tan tes
ati vi da des da OMPI, o que ates ta a im por tân cia cres -
cen te da pro pri e da de in te lec tu al no País. O es for ço de 
adap ta ção da le gis la ção na ci o nal aos pa drões es ta -
be le ci dos no Acor do de TRIPS de mons tra bem o
com pro mis so do Bra sil com a pro te ção dos di re i tos de 
pro pri e da de in te lec tu al.

Infor ma ções Ge ra is:

Di re tor Ge ral da OMPI: Dr. Ka mil Idris (Su dão);
Di re tor Ge ral Adjun to: Ro ber to Cas te lo (Bra sil).

A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO
(OMC)

Infor ma ção ao Se na do Fe de ral

Bra sí lia, agos to de 2001

A Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio (OMC) ini -
ci ou seus tra ba lhos em 10 de ja ne i ro de 1995, com a
en tra da em vi gor de seu Acor do Cons ti tu ti vo para di -
ver sos pa í ses sig na tá ri os, den tre eles o Bra sil.

A OMC vem a su ce der o Acor do Ge ral so bre Ta -
ri fas e Co mér cio (co nhe ci do pela si gla in gle sa GATT), 
as si na do em 1947, que, des de en tão, pela ne go ci a -



ção e apli ca ção de um con jun to de re gras e prin cí pi -
os, vi nha cons ti tu in do-se no prin ci pal foro de re gu la -
ção e de tra ta men to das ques tões re la ci o na das ao
co mér cio in ter na ci o nal.

O GATT foi, de 1947 a 1994, um or ga nis mo pro -
vi só rio, não re co nhe ci do ofi ci al men te como or ga ni za -
ção in ter na ci o nal. Os pa í ses sig na tá ri os re u ni am-se,
como Par tes Con tra tan tes do Acor do, para a con du -
ção dos tra ba lhos re la ci o na dos com as ro da das de
ne go ci a ção, com o acom pa nha men to da im ple men ta -
ção dos com pro mis sos as su mi dos em ma té ria de po -
lí ti ca co mer ci al e com o me ca nis mo de so lu ção de
con tro vér si as. De di ca va-se o GATT, so bre tu do, ao tra -
ta men to de ques tões bi la te ra is ou mul ti la te ra is re la ci -
o na das com o co mér cio de bens, que pri vi le gi a va a
so lu ção dos con ten ci o sos e a eli mi na ção das bar re i -
ras ao co mér cio por meio da ne go ci a ção en tre as par -
tes con tra tan tes.

Como re sul ta do das ro da das de ne go ci a ção na
es fe ra do GATT, um gran de nú me ro de pa í ses de ma i -
or ex pres são no co mér cio in ter na ci o nal re du ziu e
con so li dou a to ta li da de de suas ta ri fas para pro du tos
in dus tri a li za dos, o que con tri bu iu para dar ma i or pre -
vi si bi li da de, es ta bi li da de, se gu ran ça e im pul so ao
cres ci men to do co mér cio des ses pro du tos nos úl ti -
mos cin qüen ta anos. Até a Ro da da Tó quio
(1973-1979), a par ti ci pa ção dos pa í ses em de sen vol -
vi men to ba se ou-se no prin cí pio da re ci pro ci da de re la -
ti va, so bre tu do em ma té ria de con ces sões ta ri fá ri as.
Se, por um lado, este prin cí pio per mi tiu ao Bra sil con -
so li dar nú me ro re du zi do de ta ri fas de im por ta ção, a
não-re ci pro ci da de dava aos pa í ses em de sen vol vi -
men to pou co po der de bar ga nha para ob ter dos pa í -
ses de sen vol vi dos con ces sões ex pres si vas em pro -
du tos de seu ma i or in te res se ex por ta dor (têx te is, pro -
du tos tro pi ca is, si de rúr gi cos, cal ça dos, etc.).

Na área agrí co la, igual men te, os re sul ta dos fo -
ram sem pre me nos ex pres si vos, na me di da em que
os prin ci pa is par ce i ros co mer ci a is (os EUA, a União
Eu ro péia e o Ja pão) sem pre le van ta ram obs tá cu los à
ne go ci a ção de um pro ces so de re du ção da pro te ção
e dos sub sí di os con ce di dos à agri cul tu ra.

Pa ra le la men te, fo ram fir ma dos có di gos plu ri la -
te ra is de con du ta em ma té ria de po lí ti ca co mer ci al,
com o es ta be le ci men to de dis ci pli nas de ta lha das
para a apli ca ção de me di das de de fe sa co mer ci al,
tais como an ti dum ping e me di das com pen sa tó ri as,
mé to dos de va lo ra ção adu a ne i ra e as pec tos re la ci o -
na dos com com pras go ver na men ta is. Estes po rém
não eram ba se a dos no prin cí pio da não-dis cri mi na -
ção e apli ca vam-se ape nas às par tes con tra tan tes
que op ta ram por as si ná-los.

Com o lan ça men to da Ro da da Uru guai, em
1986, as Par tes Con tra tan tes do GATT con cor da ram
com a ex pan são das áre as de com pe tên cia da que le
or ga nis mo, de modo a con tem plar no vos te mas, tais
como o co mér cio de ser vi ços, di re i tos de pro pri e da de
in te lec tu al e me di das de in ves ti men tos. A Ro da da
Uru guai, que so men te foi con clu í da em 1994, re sul -
tou na as si na tu ra, em Mar ra que che, do Acor do Cons -
ti tu ti vo da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, que in -
cor po rou (com emen das) o tex to do Acor do Ge ral
(GATT) e a ele ane xou Acor dos nos no vos te mas aci ma
re fe ri dos. Tam bém in cor po rou os có di gos plu ri la te ra is,
que da vam ma i or de ta lha men to a di ver sos ar ti gos do
GATT, ao or de na men to ju rí di co mul ti la te ral, em ba ses
não-dis cri mi na tó ri as. Na área do co mér cio de bens, fo -
ram fir ma dos acor dos em ma té ri as tais como: agri cul tu -
ra, têx te is, an ti dum ping, sub sí di os e me di das com pen -
sa tó ri as, sal va guar das, bar re i ras téc ni cas, so lu ção de
con tro vér si as, li cen ças de im por ta ção e re gras de ori -
gem, en tre ou tros, além da in cor po ra ção de am plas lis -
tas de con ces sões ta ri fá ri as. 

Ao con trá rio do ocor ri do nas ro da das an te ri o res, 
o prin cí pio da re ci pro ci da de re la ti va para os pa í ses
em de sen vol vi men to foi me nos efe ti vo na Ro da da
Uru guai e re sul tou, no cam po das ta ri fas, so bre tu do,
em am plas con so li da ções das pa u tas de im por ta ção
da que les mem bros. O tra ta men to di fe ren ci a do ma te -
ri a li zou-se, ba si ca men te, sob a for ma de con so li da -
ções em ní ve is mais ele va dos do que o efe ti va men te
vi gen te, con ce den do aos pa í ses em de sen vol vi men to 
es pa ço para ajus tes con jun tu ra is que se mos tras sem
ne ces sá ri os. No caso do Bra sil, as ta ri fas fo ram con -
so li da das, na ma i o ria dos ca sos, no ní vel de 35%,
com ex ce ções, para cima ou para ba i xo.

Em con tra par ti da, a mé dia pon de ra da das ta ri -
fas vi gen tes nos prin ci pa is mer ca dos de cres ceu em
cer ca de 30%. Fo ram ob ti das con ces sões em se to res
con si de ra dos sen sí ve is, tais como cal ça dos, não-fer -
ro sos e pa pel. O se tor têx til, por sua vez, foi ob je to de
acor do que pre vê sua re in cor po ra ção às re gras mul ti -
la te ra is em um pe río do de 10 anos. Qu an to à agri cul -
tu ra, em bo ra com re sul ta dos bem mais mo des tos, a
Ro da da teve o mé ri to de cri ar um pri me i ro con jun to
de dis ci pli nas para um se tor que ja ma is se sub me te ra 
a re gras mul ti la te ra is an te ri or men te. Fi cou, igual men -
te, acor da do que as ne go ci a ções nes sa área de ve ri -
am pros se guir a par tir de 1999.

A OMC pas sou a ser res pon sá vel, por tan to,
pelo tra ta men to de ques tões mais am plas do que o
an ti go GATT. Ten do sido, ade ma is, re co nhe ci do seu
sta tus de or ga ni za ção in ter na ci o nal, ad qui riu ma i or
peso po lí ti co do que o foro que a pre ce deu. Con ta



hoje com 142 mem bros, par ti ci pa ção que au men ta
cons tan te men te, com inú me ros pro ces sos de aces -
são em cur so. Entre es tes, po dem ser ci ta dos os da
Chi na e da Rús sia, sen do que o pri me i ro en con tra-se
em es tá gio fi nal.

Tam bém sua es fe ra de com pe tên cia tem sido
ob je to de pro pos tas de ex pan são, o que mo ti vou a cri -
a ção, na Re u nião Mi nis te ri al de Cin ga pu ra (9 a 13 de
de zem bro de 1996), a pri me i ra da OMC pós-Mar ra -
que che, de gru pos de tra ba lho para exa mi nar os vín -
cu los en tre co mér cio e meio am bi en te, co mér cio e in -
ves ti men to, co mér cio e po lí ti cas de con cor rên cia e
trans pa rên cia nas prá ti cas re la ci o na das a com pras
go ver na men ta is. Estes gru pos têm tra ba lha do, des de
en tão, com o ob je ti vo de efe tu ar um tra ba lho in for ma -
ti vo e ana lí ti co so bre seus res pec ti vos te mas. Espe ra -
va-se que a III Re u nião Mi nis te ri al da OMC (Se at tle,
1999) pu des se pro nun ci ar-se a res pe i to da ne ces si -
da de de ela bo ra ção de dis ci pli nas mul ti la te ra is adi ci -
o na is nes sas áre as. Como se re cor da, aque la Re u -
nião foi in con clu si va. Esses te mas de ve rão ser ob je to
de dis cus são por oca sião da IV Re u nião Mi nis te ri al
da Orga ni za ção, a ser ce le bra da em Doha, Ca tar, no
pe río do de 9 a 13 de no vem bro pró xi mo. Ou tros te -
mas, tais como a re gu la men ta ção do co mér cio ele trô -
ni co, tam bém vêm re ce ben do aten ção es pe ci al no
âm bi to da Orga ni za ção.

As fun ções de sem pe nha das pela OMC po de ri -
am ser as sim re su mi das:

a) Admi nis tra ção e mo ni to ra men to dos Acor dos:
Na es fe ra de seus Con se lhos, Co mi tês e Gru -

pos de Tra ba lho, são con du zi das as ta re fas de acom -
pa nha men to da im ple men ta ção dos Acor dos re sul -
tan tes da Ro da da Uru guai, com vis tas a fa vo re cer a
trans pa rên cia e a não-dis cri mi na ção na apli ca ção de
po lí ti cas e me di das que afe tem o co mér cio in ter na ci o -
nal. São fe i tos igual men te exa mes das le gis la ções
na ci o na is ado ta das para im ple men ta ção dos com pro -
mis sos as su mi dos no âm bi to da OMC e, em di ver sas
áre as, são pre vis tas re vi sões dos Acor dos, para even -
tu a is pro pos tas de al te ra ção, caso ne ces sá ri as.

b) Foro para Ne go ci a ções Co mer ci a is:
Assim como o an ti go GATT, a OMC man tém

como pro pos ta a con ti nu i da de do pro ces so de ne go -
ci a ção, com vis tas à li be ra li za ção do co mér cio de
bens e ser vi ços, pela eli mi na ção ou re du ção de bar -
re i ras ta ri fá ri as e não-ta ri fá ri as e pela cri a ção ou apri -
mo ra men to das dis ci pli nas re la ci o na das com a apli -
ca ção de me di das de po lí ti ca co mer ci al.

De acor do com o es ta be le ci do em Mar ra que -
che, os com pro mis sos no se tor de ser vi ços e de agri -

cul tu ra têm sido, des de 1999, ob je to de ne go ci a ções
man da ta das.

No Con se lho de Ser vi ços da OMC, por exem plo, 
as ne go ci a ções di vi dem-se em dois gran des gru pos:
1) re gras ho ri zon ta is do GATS (sal va guar das, com -
pras go ver na men ta is e sub sí di os) e re gu la men ta ção
do més ti ca; e 2) aces so a mer ca dos. No pri me i ro caso, 
os Mem bros da or ga ni za ção bus cam con clu ir ne go ci -
a ções pen den tes da Ro da da Uru guai; no se gun do, os 
Mem bros ne go ci am a li be ra li za ção do co mér cio de
ser vi ços, se tor por se tor, na mol du ra das ne go ci a ções 
man da ta das pre vis tas no ar ti go XIX do GATS.

As ne go ci a ções agrí co las tam bém in de pen dem
do lan ça men to de nova ro da da, pois está pre vis ta no
Arti go 20 do Acor do so bre Agri cul tu ra (AoA) da OMC
a con ti nu a ção do pro ces so de re for ma do co mér cio
agrí co la, ini ci a do no ano 2000. Os ter mos do Arti go,
en tre tan to, são va gos e am bí guos. Re fe rem-se a
“par tir dos re sul ta dos dos com pro mis sos as su mi dos”, 
“re du ção subs tan ci al e pro gres si va dos ní ve is de pro -
te ção co mer ci al e apo io do més ti co”, “le var em con si -
de ra ção as pec tos não-co mer ci a is”, “es ta be le cer um
sis te ma co mer ci al agrí co la com ori en ta ção de mer ca -
do”. O dis po si ti vo não es ta be le ce cro no gra ma de fi ni -
do e mar cos ne go ci a do res es pe cí fi cos para dar con ti -
nu i da de ao pro ces so de re for ma.

Não obs tan te a in de fi ni ção le gal, em mar ço de
2000 foi ini ci a do o pro ces so de re vi são do AoA den tro
do Co mi tê de Agri cul tu ra (CoA) da OMC. Em 18 me -
ses de de ba tes, fo ram apre sen ta das mais de 60 pro -
pos tas de mo di fi ca ção do AoA em te mas como dis ci -
pli na men to de me di das de apo io in ter no, re du ções ta -
ri fá ri as, re gras para cré di to à ex por ta ção, eli mi na ção
de sub sí di os e cri a ção de me ca nis mos de se gu ran ça
ali men tar. A dis cus são des tas ma té ri as, en tre tan to,
não tem evo lu í do em ra zão das in cer te zas so bre o es -
co po real do man da to ne go ci a dor e das ex pec ta ti vas
de uma nova ro da da mul ti la te ral, que po de rá es ta be -
le cer um novo man da to para agri cul tu ra. Um dos prin -
ci pa is ob je ti vos do Bra sil, país al ta men te com pe ti ti vo
no se tor agro pe cuá rio, para a Con fe rên cia de Doha é
jus ta men te lo grar um man da to mais cla ro e pre ci so
para agri cul tu ra, que não dê mar gem a in cer te zas in -
ter pre ta ti vas, para se con se guir uma efe ti va li be ra li -
za ção do co mér cio agrí co la in ter na ci o nal.

Caso não se che gue a con sen so em Doha so -
bre o lan ça men to de nova ro da da am pla, é do in te res -
se do Bra sil con ti nu ar re for çan do o pa ra le lis mo en tre
as ne go ci a ções man da ta das de ser vi ços e de agri cul -
tu ra: as con ces sões de aces so a mer ca dos em ser vi -
ços se gui ri am di re ta men te vin cu la das às con ces sões 
de aces so a mer ca dos em agri cul tu ra. Caso se de ci -



da, em Doha, pelo lan ça men to de uma nova ro da da
am pla de ne go ci a ções, se ria do in te res se do Bra sil ga -
ran tir que to das as ne go ci a ções de aces so a mer ca dos 
ti ves sem iní cio si mul ta ne a men te, as sim como bus car
que o pe río do de tem po an te ri or a es sas ne go ci a ções
fos se de di ca do a ques tões or ga ni za ci o na is e, se pos -
sí vel, so bre tu do às dis cus sões so bre con ces são de
cré di to ne go ci a do res em ra zão da ex pres si va li be ra li -
za ção au tô no ma já efe tu a da pelo Bra sil (por exem plo,
a pri va ti za ção do se tor de te le co mu ni ca ções).

c) Foro para So lu ção de Con tro vér si as:
A exem plo do que ocor ria com o an ti go GATT, a

OMC não é um tri bu nal com au to ri da de su pra na ci o -
nal e suas re co men da ções não têm ca rá ter man da tó -
rio (ha bi li tam, po rém, a par te ven ce do ra do li tí gio a
exi gir da par te per de do ra, sob pena de re ta li a ção, a
ado ção de me di das que al te rem a si tu a ção an te ri or
que pre ju di ca va os in te res ses co mer ci a is da par te
ven ce do ra). Per ma ne ce sen do um or ga nis mo que pri -
vi le gia a ne go ci a ção e o en ten di men to en tre as par tes 
e, nes se sen ti do, dis põe de um me ca nis mo que pre vê
con sul tas en tre Go ver nos com vis tas a ob ter uma so -
lu ção mu tu a men te sa tis fa tó ria. Caso essa não seja
en con tra da, os mem bros en vol vi dos po dem so li ci tar o 
es ta be le ci men to de um Gru po Espe ci al (”pa nels“), o
qual de ve rá apre sen tar con clu sões e re co men da ções 
a res pe i to do tema ob je to da con tro vér sia. Even tu al
re cur so das con clu sões do Gru po Espe ci al é exa mi -
na do pelo Órgão de Ape la ção, com pos to de sete
mem bros per ma nen tes. Con tra ri a men te ao GATT,
con tu do, a OMC ba se ia-se, para a apro va ção das re -
co men da ções dos “pa nels” e/ou do Órgão de Ape la -
ção, no prin cí pio do con sen so ne ga ti vo, ou seja, a me -
nos que to dos os mem bros dis cor dem das re co men -
da ções, es tas são apro va das. Tal prin ci pio, jun ta men -
te com a fi xa ção de pra zos e pro ce di men tos áge is,
deu à nova or ga ni za ção ma i or for ça po lí ti ca, na me di -
da em que o atu al me ca nis mo re ti ra da par te der ro ta -
da o an ti go po der de veto e im pe de a uti li za ção de
ma no bras di la tó ri as.

Embo ra seja res tri to aos go ver nos, o me ca nis -
mo de so lu ção de con tro vér si as têm-se re ve la do efi ci -
en te não so men te para re sol ver con ten ci o sos bi la te -
ra is ou plu ri la te ra is em ma té ria de po lí ti ca co mer ci al,
mas tam bém para ini bir a ado ção, so bre tu do pe las
gran des po tên ci as, de me di das uni la te ra is.

d) Mo ni to ra men to de po lí ti cas co mer ci a is na ci o -
na is:

Com a cri a ção do Me ca nis mo de Re vi são de
Po lí ti cas Co mer ci a is, são re a li za dos, pe ri o di ca men te, 
exa mes das po lí ti cas co mer ci a is dos pa í ses mem -

bros da OMC – a cada dois anos para pa í ses de sen -
vol vi dos e qua tro anos, no caso de pa í ses em de sen -
vol vi men to. O Se cre ta ri a do efe tua vi si tas aos pa í ses
que se rão exa mi na dos e co le ta in for ma ções a res pe i -
to de le gis la ção, me di das e prá ti cas re la ci o na das com 
po lí ti ca co mer ci al, as qua is são exa mi na das e co men -
ta das pe los di ver sos mem bros, o que fa vo re ce a
trans pa rên cia e a ve ri fi ca ção do cum pri men to dos
com pro mis sos as su mi dos no âm bi to de to dos os
acor dos da OMC. Embo ra não re sul te em “con de na -
ção” ou re co men da ções, o exer cí cio de re vi são
tem-se mos tra do de gran de uti li da de para dar aos
mem bros um ma i or co nhe ci men to das po lí ti cas, me -
di das e bar re i ras ado ta das pe los di ver sos pa í ses, o
que cons ti tui im por tan te sub sí dio para even tu a is
ques ti o na men tos no âm bi to do me ca nis mo de so lu -
ção de con tro vér si as.

Em no vem bro de 2000, o Bra sil foi ob je to da III
Re vi são de Po lí ti ca Co mer ci al (“Tra de Po licy Re vi ew
Me cha nism”). A III Re vi são, ao in di car pro ble mas pon -
tu a is na po lí ti ca co mer ci al bra si le i ra, con clu iu com uma 
ava li a ção po si ti va da po lí ti ca co mer ci al bra si le i ra.

e) Pa í ses em de sen vol vi men to: mo ni to ra men to
da im ple men ta ção das dis po si ções re la ti vas a
pa í ses em de sen vol vi men to, as sis tên cia téc ni ca
e tre i na men to:

Nas pri me i ras ro da das de ne go ci a ção do an ti go
GATT, a atu a ção des ses pa í ses teve peso bas tan te
re la ti vo, na me di da em que o nú me ro de par tes con -
tra tan tes era mais re du zi do e a par ti ci pa ção dos pa í -
ses em de sen vol vi men to no co mér cio mun di al, era
ain da me nos ex pres si va. Não obs tan te, foi pos sí vel
in tro du zir o prin cí pio de tra ta men to di fe ren ci a do e
mais fa vo rá vel – para pa í ses em de sen vol vi men to, o
qual as su miu a for ma de com pro mis sos me no res em
ma té ria de con so li da ção e re du ção ta ri fá ria, pra zos
mais di la ta dos para im ple men ta ção de com pro mis -
sos e obri ga ções e, so bre tu do, a cha ma da “cláu su la
de ha bi li ta ção” que per mi tiu a con ces são pe los pa í -
ses de sen vol vi dos de pre fe rên ci as ta ri fá ri as aos pro -
du tos de pa í ses em de sen vol vi men to e a ne go ci a ção
de pre fe rên ci as en tre os pa í ses em de sen vol vi men to
(acor dos glo ba is ou re gi o na is).

Para o mo ni to ra men to da im ple men ta ção das
dis po si ções re la ci o na das com tra ta men to es pe ci al e
di fe ren ci a do, foi cri a do o Co mi tê de Co mér cio e De -
sen vol vi men to do GATT (CTD), o qual, na nova es tru -
tu ra da OMC, per ma ne ce de sem pe nhan do as mes -
mas fun ções. Além dis so, ao CTD com pe te su ge rir li -
nhas de ação em ma té ria de co o pe ra ção téc ni ca, in -
cre men to da par ti ci pa ção dos pa í ses em de sen vol vi -



men to no sis te ma mul ti la te ral de co mér cio, ali men to
da ca pa ci da de de re a gir à ero são das pre fe rên ci as
ou tor ga das a seus pro du tos e de ajus tar-se a no vas
opor tu ni da des de mer ca do.

Em ma té ria de co o pe ra ção téc ni ca, o ob je ti vo
da OMC con cen tra-se na for ma ção de pes so al para
atu a ção na área de po lí ti ca co mer ci al, na con du ção
de ne go ci a ções co mer ci a is e na cri a ção ou apri mo ra -
men to de ins ti tu i ções go ver na men ta is em pa í ses em
de sen vol vi men to ou de eco no mi as em tran si ção para
eco no mia de mer ca do.

Com cen to e qua ren ta e dois mem bros, a OMC
re ú ne, em sua ma i o ria, pa í ses em de sen vol vi men to,
cujo nú me ro de ve rá au men tar com a pro vá vel aces -
são da Chi na à or ga ni za ção. A cres cen te par ti ci pa ção 
dos pa í ses em de sen vol vi men to de ve rá es ti mu lá-los
a bus car uma atu a ção mais efe ti va nas fu tu ras to ma -
das de de ci são no seio da OMC.

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA

O Bra sil fez par te do pri me i ro gru po de vin te e
três pa í ses sig na tá ri os do an ti go GATT e tam bém foi
mem bro fun da dor da OMC. Ape sar de sua pre sen ça
re la ti va men te me nor no co mér cio in ter na ci o nal (o
Bra sil res pon dia, em 1999, por cer ca de 0,9% das
tran sa ções co mer ci a is in ter na ci o na is, cons ti tu in -
do-se no 27º ma i or ex por ta dor mun di al e 220 im por ta -
dor), a sua atu a ção nos dois fo ros de co mér cio foi
sem pre ex pres si va, ten do mu i tas ve zes as su mi do po -
si ções de li de ran ça en tre os pa í ses em de sen vol vi -
men to. Ga ran tiu, por tan to, o Bra sil sua par ti ci pa ção
nos pro ces sos de con sul ta e ne go ci a ção, mu i tas ve -
zes con du zi dos, em suas fa ses cru ci a is, por gru pos
re du zi dos de mem bros.

A ex pe riên cia bra si le i ra tem sido re co nhe ci da
tam bém pela es co lha de seus re pre sen tan tes para o
de sem pe nho, ao lon go da vi gên cia dos dois or ga nis -
mos, de fun ções tais cor no pre si dên ci as de gru pos
ne go ci a do res e co mi tês, a pre si dên cia do Con se lho
de Re pre sen tan tes do GATT e do Con se lho Ge ral da
OMC, do Con se lho so bre Co mér cio de Ser vi ços, do
Co mi tê de Co mér cio e De sen vol vi men to e do Órgão
de So lu ção de Con tro vér si as. No pro ces so de con sul -
tas para a es co lha do atu al Di re tor-Ge ral (Mike Mo o -
re, Nova Ze lân dia), o Re pre sen tan te Per ma nen te do
Bra sil foi es co lhi do para con du zir os con ta tos com os
di ver sos mem bros com vis tas a pos si bi li tar a to ma da
de de ci são a res pe i to.

Em sua atu a ção nos tra ba lhos re gu la res e nas
ro da das de ne go ci a ção, o Bra sil tem per se gui do o ob -
je ti vo de bus car a pro gres si va li be ra li za ção do co mér -
cio para seus pro du tos de ex por ta ção e ma i or trans -

pa rên cia e pre vi si bi li da de às me di das de po lí ti ca co -
mer ci al que afe tem seus pro du tos, de as se gu rar tra -
ta men to di fe ren ci a do e mais fa vo rá vel aos pa í ses em
de sen vol vi men to, de co i bir a ado ção de me di das dis -
cri mi na tó ri as ou uni la te ra is, de res guar dar as po si -
ções de seu in te res se em con ten ci o sos bi la te ra is e
ne u tra li zar even tu a is efe i tos ne ga ti vos de ini ci a ti vas
re gi o na is so bre o de sem pe nho ex por ta dor bra si le i ro.

O Bra sil tem uti li za do re gu lar men te o me ca nis -
mo de so lu ção de con tro vér si as do GATT e da OMC,
no qual ob te ve êxi to nas te ses que de fen deu, já sob a
vi gên cia da OMC, em ca sos com os Esta dos Uni dos
(ga so li na), Ca na dá (ae ro na ves ci vis) e Fi li pi nas (coco 
ra la do). O Bra sil ain da lo grou vi tó ri as sem a ne ces si -
da de de re cor rer aos gru pos es pe ci a is (“pa nels”),
como nos ca sos con tra a União Eu ro péia (café so lú -
vel), Mé xi co (trans for ma do res elé tri cos), Peru (ôni -
bus) e Argen ti na (têx te is). Ou tros con ten ci o sos mo vi -
dos pelo Bra sil en con tram-se atu al men te em fase ini -
ci al (con sul tas ou gru pos es pe ci a is re cém-es ta be le ci -
dos), en tre os qua is: Esta dos Uni dos (dois) – me di das 
com pen sa tó ri as so bre pro du tos si de rúr gi cos e Emen -
da “Byrd”; União Eu ro péia – co ne xões de fer ro; e Tur -
quia – co ne xões de fer ro. Por ou tro lado, o Bra sil tam -
bém tem sido de man da do no âm bi to da que le me ca -
nis mo, como no caso mo vi do pelo Ca na dá em ma té -
ria de cré di tos à ex por ta ção de ae ro na ves ci vis
(Embra er x Bom bar di er) e pe los Esta dos Uni dos (pa -
ten tes). Em re cen te de ci são so bre o caso ca na den se, 
a OMC con si de rou o PROEX-III con sis ten te com as
re gras mul ti la te ra is. O Bra sil aguar da, para bre ve, de -
ci são so bre o con ten ci o so que move con tra o Ca na dá
em ma té ria de sub sí di os à in dús tria de ae ro na ves ci -
vis re gi o na is. No caso das pa ten tes, os Esta dos Uni -
dos re ti ra ram a re cla ma ção.

O Bra sil é fa vo rá vel ao lan ça men to de uma nova
ro da da de ne go ci a ções mul ti la te ra is e está pre pa ra do 
para tra ba lhar cons tru ti va men te para que a IV Con fe -
rên cia Mi nis te ri al con si ga re u nir for ças em tor no do
for ta le ci men to do sis te ma mul ti la te ral de co mér cio e
do re vi go ra men to da OMC. Para o Bra sil, no en tan to,
a nova ro da da deve aten der à de man da de tra ta men -
to pri o ri tá rio a ser con fe ri do ao tema agrí co la. A agri -
cul tu ra per ma ne ce como a gran de ano ma lia do co -
mér cio in ter na ci o nal. “Imple men ta ção” é ou tra ques -
tão cru ci al para que os pa í ses em de sen vol vi men to
apói em a nova ro da da. Nes se con tex to, o Bra sil con si -
de ra fun da men tal o exa me cu i da do so de anti-dum -
ping, sub sí di os (cré di tos à ex por ta ção) e TRIPS. A
res pe i to des se úl ti mo pon to, o Bra sil acre di ta que
Doha de ve rá de di car aten ção à re la ção en tre TRIPS
e aces so a me di ca men tos.



O Bra sil po de rá con si de rar, no con tex to de uma
nova ro da da, a ne go ci a ção de te mas como in ves ti -
men tos e po lí ti ca da con cor rên cia, com vis tas a ga -
ran tir o equi lí brio da pa u ta de ne go ci a ções. Con tu do,
a dis po si ção bra si le i ra de pen de rá do man da to ne go -
ci a do para agri cul tu ra e de que se jam le va dos em
con si de ra ção os in te res ses es pe cí fi cos dos pa í ses
em de sen vol vi men to.

Ao ten tar in flu ir na ela bo ra ção de no vas re gras e 
pro ce di men tos da OMC, a ação bra si le i ra tem sido
pa u ta da pe los ob je ti vos de for ta le ci men to do sis te ma
mul ti la te ral de co mér cio, de cres cen te in te gra ção dos
pa í ses em de sen vol vi men to, de re du ção das as si me -
tri as de di re i tos e obri ga ções do atu al sis te ma e de eli -
mi na ção de bar re i ras ao co mér cio de pro du tos agrí -
co las e ou tros de in te res se ex por ta dor bra si le i ro.

As dis ci pli nas acor da das no âm bi to da OMC co -
brem hoje pra ti ca men te to das as áre as re la ci o na das
com o co mér cio de bens e ser vi ços e têm in fluên cia
fun da men tal no pro ces so de ci só rio de to dos os ato -
res de peso no ce ná rio in ter na ci o nal em ma té ria de
po lí ti ca co mer ci al. Em que pese as li mi ta ções que as
re gras da OMC tra zem para a li ber da de de atu a ção
dos go ver nos em ma té ria co mer ci al, é am pla men te
re co nhe ci da a van ta gem que o sis te ma mul ti la te ral de 
co mér cio re pre sen ta em ter mos de in cre men to da es -
ta bi li da de, pre vi si bi li da de e não-dis cri mi na ção dos
me ca nis mos na ci o na is de ad mi nis tra ção de im por ta -
ções, além dos re sul ta dos ob ti dos em ma té ria de re -
du ção das bar re i ras ao co mér cio e de cons tran gi men -
to ao re cur so a me di das uni la te ra is. Esta re a li da de re -
fle te-se, in clu si ve, no cres cen te in te res se de pa í ses
atu al men te não-mem bros da Orga ni za ção em ini ci ar
ou dar se gui men to a seus pro ces sos de aces são.

A ten dên cia pa re ce ser, por tan to, de pro gres si -
vo au men to da gama de pro du tos, ma te ri a is e pa í ses
co ber tos pe las dis ci pli nas e com pro mis sos acor da -
dos na es fe ra da OMC, o que tor na a atu a ção cons -
tan te e efe ti va da re pre sen ta ção bra si le i ra fun da men -
tal para a de fe sa dos in te res ses co mer ci a is e de de -
sen vol vi men to do Bra sil no con tex to in ter na ci o nal.

Infor ma ções Ge ra is
Di re tor-Ge ral da OMC: Mike Mo o re (Nova Ze lân -

dia) – até agos to de 2002; Su pa chai Pa nit chpad ki
(Ta i lân dia) – de se tem bro de 2002 a agos to de 2005

Pre si den te do Con se lho Ge ral: Start Har bin son
(Hong Kong – Chi na)

Pre si den te do Órgão de So lu ção de Con tro vér -
si as: Ro ger Far rell (Nova Ze lân dia)

Sede da OMC: 154, Rue de La u san ne – CH – 1
21 1 Ge ne bra 21

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE
COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO – UNCTAD

I. His tó ri co e es tru tu ra
A Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre Co -

mér cio e De sen vol vi men to (Uni ted Na ti ons Con fe ren -
ce on Tra de and De ve lop ment – UNCTAD) sur giu em
1964 como ór gão in ter go ver na men tal per ma nen te.
Cri a da com a pre o cu pa ção de mo bi li zar su por te mun -
di al para a ado ção de re gras co mer ci a is mais jus tas,
foi res pon sá vel pela pro je ção das de man das dos pa í -
ses em de sen vol vi men to na agen da eco nô mi ca in ter -
na ci o nal. Além de pro por ci o nar es tu dos téc ni cos e
ana lí ti cos so bre ques tões eco nô mi cas, a UNCTAD
cons ti tui im por tan te foro po lí ti co. Tra ta-se do pon to fo -
cal, nas Na ções Uni das, para o tra ta men to in te gra do
do de sen vol vi men to e te mas co ne xos re la ti vos ao co -
mér cio, fi nan ças, tec no lo gia, in ves ti men to e de sen -
vol vi men to sus ten tá vel.

Des de seu sur gi men to na dé ca da de ses sen ta,
a es tru tu ra da UNCTAD so freu con si de rá ve is mo di fi -
ca ções. O an ti go pal co para acir ra do con fron to en tre
pa í ses de sen vol vi dos e pa í ses em de sen vol vi men to
deu lu gar a um foro de diá lo go Nor te-Sul, for ma dor de 
con ver gên cia e par ce ria em bus ca do de sen vol vi men -
to. Entre os tó pi cos que es tão sen do ob je to de pes qui -
sa cor ren te men te so bres sa em os im pac tos da Ro da -
da Uru guai, as ten dên ci as dos flu xos fi nan ce i ros e de
in ves ti men tos, a aná li se de po lí ti cas ma cro e co nô mi -
cas, o apro ve i ta men to de tec no lo gi as e a co or de na -
ção dos pa í ses de me nor de sen vol vi men to re la ti vo.

Os ob je ti vos cen tra is da UNCTAD nos dias de
hoje gi ram em tor no da ma xi mi za ção das opor tu ni da -
des de co mér cio, in ves ti men to e de sen vol vi men to dos 
pa í ses em de sen vol vi men to, aju dan do- os a en fren tar
os de sa fi os de cor ren tes da glo ba li za ção e bus can do
in te grá-los na eco no mia mun di al em uma base eqüi -
ta ti va. Inte gram a Orga ni za ção, atu al men te, 191
mem bros, além de or ga ni za ções in ter go ver na men ta -
is e não-go ver na men ta is com sta tus de ob ser va dor.

As ati vi da des da UNCTAD se de sen vol vem em
duas ins tân ci as, a Con fe rên cia e o Tra de and De ve -
lop ment Bo ard. A Con fe rên cia da UNCTAD, foro de ní -
vel mi nis te ri al, tem pe ri o di ci da de de 4 anos. A dé ci ma
e mais re cen te, a X Con fe rên cia da UNCTAD, foi re a li -
za da em Bang kok, Ta i lân dia, em fe ve re i ro de 2000 e
nela se re a fir ma ram qua tro gran des áre as de atu a ção 
da Orga ni za ção: glo ba li za ção e de sen vol vi men to; in -
ves ti men to, de sen vol vi men to em pre sa ri al e tec no lo -
gia; co mér cio de bens, ser vi ços e pro du tos de base; e
in fra-es tru tu ra para o de sen vol vi men to e efi ciên cia
co mer ci al.



O Tra de and De ve lop ment Bo ard, de cu nho exe -
cu ti vo, é aber to a to dos os mem bros e com por ta, atu -
al men te, 144 Esta dos. Ses sões re gu la res ocor rem
todo ano, em ge ral no se gun do se mes tre. O Bo ard re -
ú ne-se até três ve zes ao ano e pos sui três Co mis -
sões: Co mis são de Bens, Ser vi ços e Pro du tos de
Base, Co mis são de Empre sas, Fa ci li ta ção de Ne gó ci -
os e Inves ti men to, e Co mis são de Inves ti men to, Tec -
no lo gia e Qu es tões Fi nan ce i ras Cor re la tas.

Na sede em Ge ne bra, o Se cre tá rio-Ge ral da
UNCTAD, Emba i xa dor Ru bens Ri cu pe ro, che fia um
cor po de fun ci o ná ri os com pos to de cer ca de 400 pes -
so as, par te in te gran te do Se cre ta ri a do das Na ções
Uni das. O or ça men to da Orga ni za ção é de cer ca de
$50 mi lhões e faz par te do or ça men to re gu lar das Na -
ções Uni das.

II. Po si ção bra si le i ra

O in te res se pri mor di al do Bra sil re si de em uma 
UNCTAD vol ta da para a re fle xão so bre as trans for -
ma ções em cur so na eco no mia in ter na ci o nal e suas
im pli ca ções para os pa í ses em de sen vol vi men to,
que pro por ci o ne es tu dos, sub sí di os e as ses so ria na
for mu la ção de po lí ti cas de seus mem bros e, even tu -
al men te, co la bo re na pre pa ra ção para ne go ci a ções
nos âm bi tos co mer ci al, fi nan ce i ro e ou tras áre as
téc ni cas (trans por tes, meio am bi en te, pro du tos de
base, etc.).

Na vi são do Bra sil, a UNCTAD tam bém de ve ria
vol tar-se para ava li a ção do sis te ma mul ti la te ral de co -
mér cio, in ves ti men tos, po lí ti cas de con cor rên cia e
tec no lo gia; fi nan ci a men to e sus ten ta bi li da de do de -
sen vol vi men to; e re for mu la ção do sis te ma fi nan ce i ro
in ter na ci o nal, com seus re fle xos eco nô mi cos e so ci a -
is para os pa í ses em de sen vol vi men to. A UNCTAD
deve ser, so bre tu do, um con tra pon to às te ses cons -
tru í das em tor no da ação ex clu si va do mer ca do como
re gu la dor das re la ções eco nô mi cas e fi nan ce i ras in -
ter na ci o na is.

A pros pe rar o for ta le ci men to da Orga ni za ção,
ain da que de for ma gra du al, são re a is as pos si bi li da -
des de in cre men tar a par ti ci pa ção do Bra sil nos ser vi -
ços ofe re ci dos pela UNCTAD.

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

MENSAGEM Nº 200, DE 2001
(Nº 944/2001, 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, § lº, 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 lº 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 ci as a 
es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor PEDRO LUIZ
CARNEIRO DE MENDONÇA, 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 de Mo çam bi que, exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Su a zi lân -
dia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Pe dro Luiz Car ne i -
ro de Men don ça, 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, 4 de se tem bro de 2001. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

EM Nº 236/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 27 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, 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 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 Pe dro Luiz Car ne i ro
de Men don ça, 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 de Mo çam bi que, exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to ao Re i no da Su a zi lân dia.

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
Pe dro Luiz Car ne i ro de Men don ça, 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.



INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE
PEDRO LUIZ CARNEIRO DE MENDONÇA

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro/RJ, em 1º de no vem bro
de 1945. Fi lho de Luiz José Car ne i ro de Men don ça
e He le na Ban de i ra de Mel lo
CPF: 03879470197
ID: 3214-MRE

Ba cha rel em Di re i to, PUC/RJ. CPCD, IRBr. Ori en ta -
dor Pro fis si o nal no CPCD, 1987

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 ja ne i ro de
1973
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 2 de mar ço de
1979
Con se lhe i ro, me re ci men to, 1º de ju lho de 1986
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 18 de
de zem bro de 1992

Assis ten te do Che fe da Asses so ria de Impren sa do
Ga bi ne te, 1970/72
Assis ten te do Che fe da Di vi são do Pes so al, 1972/73
Em Li cen ça, 1976
Assis ten te do Che fe da Di vi são da Amé ri ca Cen tral
e Se ten tri o nal, 1977/79
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Fi nan ce i -
ra, 1985/86
Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Fi nan ce i ra, 1986/88.
Intro du tor Di plo má ti co, 1991.
Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Fi nan ce i ra, 1991/92
Che fe da Di vi são de Co mér cio Inter na ci o nal e Ma -
nu fa tu ras, 1992/94.

Va ti ca no, Se gun do Se cre tá rio, 1974/76.
Lon dres, Pri me i ro Se cre tá rio, 1979/82.
Bo go tá, Pri me i ro Se cre tá rio, 1982/85.
Pa ris, Con se lhe i ro, 1988/91.
Bonn, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1994/96.
Va ti ca no, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1996/2001.

Co mis são Per ma nen te de Con tro le de No me a ções,
1972/73. (Mem bro).
Co mis são Mis ta Cul tu ral Bra sil-Re i no Uni do, Edim -
bur go, 1980 (mem bro).
Co me mo ra ções dos 450 Anos de Car ta ge na, Car ta -
ge na, 1983 (mem bro).
Re pre sen tan te do MRE na Co mis são de Estu dos
Tri bu tá ri os Inter na ci o na is, 1986 e 1987.

Re u niões do Con sen so de Car ta ge na, em Ní vel
Téc ni co e Mi nis te ri al, Pun ta del Este, 1986 (de le ga -
do).
Re u nião Téc ni ca so bre Inves ti men to Pri va do da
OEA, San Juan de Por to Rico, 1986 (de le ga do).
De le ga ção às Re u niões do Clu be de Pa ris so bre o
re es ca lo na men to das dí vi das da Ni gé ria e do Ga -
bão, Pa ris, 1986 (mem bro).
XLVII e XLVIII Re u niões da Co mis são da Assem -
bléia de Go ver na do res, XXVII e XXVIII.
Re u niões da Assem bléia de Go ver na do res do BID,
São José, 1986 e Mi a mi, 1987 (de le ga do).
Mem bro da Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do
na vi si ta ofi ci al ao Peru, 1987.
Re u nião do Con sen so de Car ta ge na em Ní vel Téc -
ni co, Gu a na ju a to, 1987 (co-che fe da de le ga ção).
Mem bro da Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca no en con tro de fron te i ra com o Pre si den te
do Peru, Rio Bran co/Pu er to Mal do na do, 1987.
VII UNCTAD, Ge ne bra, 1987 (de le ga do).
Re u nião do Con sen so de Car ta ge na em Ní vel Téc -
ni co, Mon te vi déu, 1987 (de le ga do).
XLVI a XLVIII e L Re u niões do Gru po dos 24 (Su -
plen te); XXXIV a XXXVII Re u niões do Gru po dos 24
(Mi nis tros); XXXVI a XXIX Re u niões do Co mi tê Inte -
ri no; XXVIII, XXIX, XXXI e XXXII Re u niões do Co mi -
tê de De sen vol vi men to, no âm bi to do FMI/BIRD,
Was hing ton, 1986 e 1987 (de le ga do).
XLI e XLII Re u niões Anu a is, con jun tas, das Assem -
bléi as de Go ver na do res do FMI/BIRD, Was hing ton,
1986 e 1987 (de le ga do).

I Ro da da de Ne go ci a ções Bra sil – URSS so bre
uma con ven ção para Evi tar a Du pla Tri bu ta ção da
Ren da e Pre ve nir a Eva são fis cal em ma té ria de
Impos tos so bre a Ren da, Bra sí lia, 1988 (de le ga do).
Re pre sen tan te às re u niões do Clu be de Pa ris,
1988/90.
De le ga ção às re u niões do Clu be de Pa ris so bre o
re es ca lo na men to das dí vi das do Togo e do Ga bão,
1988. (de le ga do).
De le ga ção à re u nião do Clu be de Pa ris so bre o re -
es ca lo na men to da dí vi da ofi ci al bra si le i ra, 1987 e
1988 (mem bro).
Re u niões de gru pos con sul ti vos so bre a Bo lí via e
Mo çam bi que, Pa ris, 1988 (ob ser va dor).

Me da lha Mé ri to San tos Du mont, Bra sil.
Ordem do Mé ri to da Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma -
nha, 1ª Clas se.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Di re tor-Ge ral do
De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.





POLÍTICA INTERNA

Ori gi ná rio do gru po ét ni co Ngu ni, o povo su a zi
foi um dos pri me i ros a se es ta be le cer na re gião aus -
tral da Áfri ca, ain da no sé cu lo XVIII. Com um sis te ma
de go ver no co e so e et ni ca men te ho mo gê ne os, os su -
a zis pro ta go ni za ram con fli tos com os Bôe res e de po is 
com o Go ver no bri tâ ni co, do qual tor na ram-se in de -
pen den tes em 1968, ten do à che fia do Esta do o Rei
Sob hu za.

2. Em 1982, as cen deu ao tro no o Rei Mswat ti III,
res pon sá vel pela in tro du ção de im por tan tes re for mas 
ele i to ra is no país, mas que não per mi ti ram, até hoje, o 
flo res ci men to do mul ti par ti da ris mo po lí ti co.

3. Não obs tan te a exis tên cia de um Che fe de
Go ver no, ele i to pelo par la men to, o Che fe de Esta do 
de tém con si de rá vel po der po lí ti co nas de ci sões go -
ver na men ta is. A es pe ci al si tu a ção ge o grá fi ca da
Su a zi lân dia e o peso da Áfri ca do Sul na eco no mia
na ci o nal – a RAS é res pon sá vel por 4/5 das im por -
ta ções e 3/4 das ex por ta ções su a zi – fa zem com
que as di re tri zes ema na das de Mba ba ne guar dem
es tre i to re la ci o na men to com o am bi en te po lí ti co em 
Pre tó ria.

POLÍTICA EXTERNA

Ape sar de for mal men te ha ver sus ten ta do po si -
ção ne u tra no cam po das re la ções in ter na ci o na is, a
Su a zi lân dia teve sua ação ex ter na cla ra men te ali nha -
da ao blo co Oci den tal. Até o fim do sis te ma de Gu er ra
Fria, o país man te ve pou cos vín cu los com os pa í ses
do blo co so vié ti co ao mes mo tem po em que de sen -
vol veu re la ci o na men to di nâ mi co com Isra el e Ta i wan.
Daí re sul ta a sim pa tia que o Esta do Su a zi des fru tou
jun to às po tên ci as ca pi ta lis tas, que mu i to as sis ti ram
fi nan ce i ra men te aos pro gra mas de se gu ran ça e de -
sen vol vi men to do país, vis to como uma for ça mo de ra -
do ra nos pro ces sos de con so li da ção na ci o nal en tão
em cur so na Áfri ca Aus tral.

2. Os Esta dos Uni dos, em es pe ci al, con si de ra -
ram a es ta bi li da de da Su a zi lân dia, ao lon go de todo
o de sen ro lar da luta anti-apart he id na Áfri ca do Sul,
uma ga ran tia à es ta bi li da de da sub-re gião. Si mi lar
per cep ção por Pre tó ria in cen ti vou ma i or apro xi ma -
ção com Mba ba ne, em que pe sem às ten sões ge ra -
das pela pro te ção que as au to ri da des su a zi da vam
aos mem bros do Con gres so Na ci o nal Afri ca no
(ANC), que atra ves sa vam as fron te i ras para es ca par 
de even tu al per se gui ção das for ças do re gi me apar -

te ís ta. A Áfri ca do Sul, após a ele i ção de Man de la,
man te ve o bom re la ci o na men to com o país. As re la -
ções di plo má ti cas bi la te ra is fo ram ofi ci a li za das em
1993.

3. A Su a zi lân dia man te ve la ços cor di a is tam bém 
com Mo çam bi que, mes mo du ran te os qua se 15 anos
de re gi me mar xis ta-le ni nis ta nes se país. No ce ná rio
aus tral afri ca no, pode-se di zer que a pri o ri da de su a zi, 
além de seu re la ci o na men to com a Áfri ca do Sul, é a
par ti ci pa ção na SADC (Sout hern Afri ca De ve lop ment
Com mu nity).

RELAÇÕES COM O BRASIL

As re la ções bi la te ra is fo ram for mal men te es ta -
be le ci das em 1978, ano em que foi cri a da a Emba i xa -
da do Bra sil jun to ao Re i no da Su a zi lân dia, com re si -
dên cia em Ma pu to, Mo çam bi que.

2. A úl ti ma vi si ta de au to ri da de su a zi ao Bra sil
ocor reu em se tem bro de 1993, oca sião em que o
Prín ci pe Mbi li ni Dla mi na, en tão Mi nis tro de Obras e
Cons tru ção, man te ve en con tros com o Mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res e dos Trans por tes.

3. Ape sar do pe que no co mér cio bi la te ral, da or -
dem de US$716 mil em 2000, exis tem pos si bi li da des
de co o pe ra ção nas áre as de mi ne ra ção de car vão,
pro du ção de açú car e tu ris mo.

4. O úl ti mo Emba i xa dor bra si le i ro a exer cer as
fun ções de Emba i xa dor Ple ni po ten ciá rio e Extra or di -
ná rio, não re si den te, jun to ao Re i no da Su a zi lân dia,
Hel der Mar tins de Mo ra es, apre sen tou as car tas cre -
den ci a is no dia 04 de mar ço de 1999. Na oca sião, o
Rei Mwat ti III ma ni fes tou in te res se em am pli ar e for ta -
le cer as re la ções com o Bra sil, ha ven do pro pos to
dar-se iní cio a pro gra ma de co o pe ra ção e in ter câm bio 
de vi si tas em pre sa ri a is e go ver na men ta is.

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



MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº  203, de 2001 (nº 958/2001, na ori gem), de 5
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 30, de 2001 (nº 579/95, na Casa de ori -
gem), que al te ra a re da ção do art. 467 da Con so li da -
ção das Leis do Tra ba lho – CLT, que dis põe so bre o
pa ga men to de ver bas res ci só ri as em ju í zo, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 10.272, de 5 de se tem bro
de 2001; e 

Nº  204, de 2001 (nº 959/2001, na ori gem), de 5
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 33, de 2001 (nº 2.796/97, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre o uso do bro ma to de po tás -
sio na fa ri nha e nos pro du tos de pa ni fi ca ção, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.273, de 5 de se tem -
bro de 2001.

AVISO DO MINISTRO DE ESTADO DO
TRABALHO E EMPREGO

Nº 148/2001, de 29 de agos to úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 14, de 2001, do Se na dor Ro ber to Re -
quião.

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

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 269, DE 2001

(Nº 808/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ACITA,
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Ita -
ra 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 Ita ra na, Esta do
do Espi ri to San to.

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 254, de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za 
a ACITA, Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Ita -

ra na 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 Ita ra na, Esta do do Espí ri to San to.

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

MENSAGEM Nº 1.173/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria con for me os se guin tes atos e en -
ti da des:

1 – Por ta ria nº 219, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Hos pi ta lar do Tra ba lha dor Ru ral de São
Jor ge do Ivai, na ci da de de São Jor ge do Ivai-PR;

2 – Por ta ria nº 246, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ba tu ri te en se de Co mu ni -
ca ção e Cul tu ra – ACBCC, na ci da de de Ba tu ri -
té-CE;

3 – Por ta ria nº 247, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria da Estân cia, na ci -
da de de Águas de San ta Bár ba ra-SP;

4 – Por ta ria nº 248, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral União Co mu ni tá ria Zona Sul, na 
ci da de São Bor ja-RS;

5 – Por ta ria nº 249, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz no
Val le FM, na ci da de Cam bo riú-SC;

6 – Por ta ria nº 250, de 7 de ju nho de 2000 –
So ci e da de de Pro te ção à Cri an ça Po bre de Ara tu ba, 
na ci da de de Ara tu ba-CE;

7 – Por ta ria nº 251, de 7 de ju nho de 2000 –
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 í zi nho, na ci da de de Ja ta í zi nho-PR;

8 – Por ta ria nº 252, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Mun do ri o ven se,
na ci da de de Mun do Novo-BA;

9 – Por ta ria nº 253, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Cris tã do Pa u lis ta, na ci da de de 
Pa u lis ta-PE;



10 – Por ta ria nº 254, de 7 de ju nho de 2000 –
ACITA, Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Ita ra -
na, na ci da de de Ita ra na-ES;

11 – Por ta ria nº 255, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de Mães de Pi ra pe mas, na ci da de de
Pi ra pe mas-MA;

12 – Por ta ria nº 256, de 7 de ju nho de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tro Edu ca ci o nal Lar
Cris to Rei, (ACELCR), na ci da de de Bor ba-AM; e

13 – Por ta ria nº 57, de 7 de ju nho de 2000 –
ACB – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bra ço nor ten se, na
ci da de de Bra ço do Nor te-SC.

Bra sí lia, 25 de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 263/MC

Bra sí lia, 28 de ju lho de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de
ou tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta -
ção para que a en ti da de de no mi na da ACITA,
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Ita ra na,
com sede na ci da de de Ita ra na, Esta do do Espí ri to 
San to, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, em con for mi da de com o ca put do art. 223, da
Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro
de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca cões sua ins cri ção para pres tar o
ser vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção
de apo io da co mu ni da de, numa de mons tra ção de
re cep ti vi da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço
da ra di o di fu são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen -
vol vi men to e a se di men ta ção da cul tu ra ge ral das
lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini -
ci a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam -
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções
be né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es -
ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná -
li ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da,

cons ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma -
ti vo ao ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção
de ori gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces -
so Admi nis tra ti vo nº 53660.000106/99, que ora
faço acom pa nhar. com a fi na li da de de sub si di ar os 
tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti -
tu ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je -
to do pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i -
tos le ga is so men te após de li be ra ção do Con gres -
so Na ci o nal, a teor do § 3º do art. 223, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 254, DE 7 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de
ju nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53660.000106/99, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a ACITA, Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria e Cul tu ral de Ita ra na, com sede na Ala me da
Ma ria Cei. nº 33, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Ita ra -
na, Esta do do Espí ri to San to, 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.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se -
qüen tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple -
men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 19E52"16’S e lon gi tu de
em 40E52"16’W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do § 3º do art 223 da Cons ti tu i ção, de ven do 
a en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo
de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do
ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.





PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2001

(Nº 813/2000, 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 dos Mo ra do res de Ja -
gua re ta ma 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 gua re -
ta ma, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 277, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma 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 Ja gua re ta ma, Esta do do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 1.249/00

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

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha da de
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo
pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO, na ci da de de Car mo do Rio Ver de-GO;

2 – Por ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Cru ze i ro, na ci da de de
Umi rim-CE;

3 – Por ta ria nº 277, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma, na ci da de de Ja gua re ta ma-CE;

4 – Por ta ria nº 79, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de Far -
tu ra, na ci da de de Far tu ra-SP;

5 – Por ta ria nº 280, de 14 de ju nho de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Wag ner FM, na ci da de de Wag -
ner-BA;

6 – Por ta ria nº 289, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal 
Pa no ra ma FM, na ci da de de Cus tó dia-PE;

7 – Por ta ria nº 290, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ri fa i na, na ci da de de Ri fa i na-SP;

8 – Por ta ria nº 291, de 21 de ju nho de 2000 –
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, na ci da de de Cons tan ti na-RS;

9 – Por ta ria nº 292, de 21 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri na ci -
da de de Ca ma ça ri-BA;

10 – Por ta ria nº 294, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave -
li nó po lis-GO, na ci da de de Ave li nó po lis-GO;

l1 – Por ta ria nº 295, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca ra í bas, na ci da -
de de Ca ra í bas-BA

12 – Por ta ria nº 298, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro, na ci da de de Ri be i rão Cla ro-PR;

13 – Por ta ria nº 301, de 21 de ju nho de 2000 –
So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do –
FM, na ci da de de Ira ni-SC; e

14 – Por ta ria nº 317, de 5 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer, na ci da de de San ta He -
le na de Go iás-GO.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 295/MC

Bra sí lia, 21 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta çao para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
dos Mo ra do res de Ja gua re ta ma, com sede na ci da de
de Ja gua re ta ma, Esta do do Ce a rá, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al, e cul tu ral mas, tam bém ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53650.002144198, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.



5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções. 

PORTARIA Nº 277, DE 14 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53650.002144/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos
Mo ra do res de Ja gua re ta ma, com sede na Rua Fran -
cis co Mo re i ra Pi nhe i ro, nº 31, Ba ir ro Cen tro, na ci da de 

de Ja gua re ta ma, Esta do do Ce a rá, 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.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 05E36"46’S e lon gi tu de em
38E46"01’W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 271, DE 2001

(Nº 815/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Rá dio
Co mu ni tá ria Wag ner 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 Wag ner, 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 280, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a Rá dio 
Co mu ni tá ria Wag ner 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 Wag ner, 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.

MENSAGEM Nº 1.249/00

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

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha da de
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo
pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, con for me os se guin tes atos e en ti da des.

1 – Por ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de-GO, na ci da de de Car mo do Rio Ver de-GO;

2 – Por ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Cru ze i ro, na ci da de de
Umi rim-CE;

3 – Por ta ria nº 277, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma, na ci da de de Ja gua re ta ma-CE;

4 – Por ta ria nº 279, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de Far -
tu ra, na ci da de de Far tu ra-SP;

5 – Por ta ria nº 280, de 14 de ju nho de 2000 – Rá -
dio Co mu ni tá ria Wag ner FM, na ci da de de Wag ner-BA;

6 – Por ta ria nº 289, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal 
Pa no ra ma FM, na ci da de de Cus tó dia-PE;

7 – Por ta ria nº 290, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ri fa i na, na ci da de de Ri fa i na-SP;

8 – Por ta ria nº 291, de 21 de ju nho de 2000 –
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 na ci da de de Cons tan ti na-RS;

9 – Por ta ria nº 292, de 21 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri, na ci -
da de de Ca ma ça ri-BA;

10 – Por ta ria nº 294, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave -
li nó po lis-GO, na ci da de de Ave li nó po lis-GO;

11 – Por ta ria nº 295, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca ra í bas, na ci da -
de de Ca ra í bas-BA;

12 – Por ta ria nº 298, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro, na ci da de de Ri be i rão Cla ro-PR;

13 – Por ta ria nº 301, de 21 de ju nho de 2000–
So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do–
FM, na ci da de de Ira ni-SC; e

14 – Por ta ria nº 317, de 5 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer, na ci da de de San ta He -
le na de Go iás-GO.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 288/MC

Bra sí lia, 21 de agos to de 2000,

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Rá dio Co mu ni tá ria Wag -
ner FM, com sede na ci da de de Wag ner, Esta do da
Ba hia, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti -
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti va
co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per mi -
tem que as en ti da des tra ba lhem em Con jun to com a co -
mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o nal,
so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te gra -
ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men tos, e 
a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.001385/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções. 



PORTARIA Nº 280, DE 14 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640.001385/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Rá dio Co mu ni tá ria Wag ner
FM, com sede na Cruz Ra i mun do Pas sos/Jo nas Dias
de Ara ú jo, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Wag ner, Esta -
do da Ba hia, 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.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 12E17"13’S e lon gi tu de em
41E10"06’W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.







PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 272, DE 2001

(Nº 816/2000, 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 Ami gos do Meio Ambi en -
te de Ri fa i 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 Ri fa i na,
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 290, de 21 de ju nho dê 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ri fa i na 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 Ri fa i na, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.249/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 4º, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe -
cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO, na ci da de de Car mo do Rio Ver de-GO;

2 – Por ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Cru ze i ro, na ci da de de
Umi rim-CE;

3 – Por ta ria nº 277, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma, na ci da de de Ja gua re ta ma-CE;

4 – Por ta ria nº 279, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de Far -
tu ra, na ci da de de Far tu ra-SP;

5 – Por ta ria nº 280, de 14 de ju nho de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Wag ner FM, na ci da de de Wag -
ner-BA;

6 – Por ta ria nº 289, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal 
Pa no ra ma FM, na ci da de de Cus tó dia-PE;

7 – Por ta ria nº 290, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ri fa i na, na ci da de de Ri fa i na-SP;

8 – Por ta ria nº 291, de 21 de ju nho de 2000 –
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, na ci da de de Cons tan ti na-RS;

9 – Por ta ria nº 292, de 21 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri, na ci -
da de de Ca ma ça ri-BA;

10 – Por ta ria nº 294, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave -
li nó po i is-GO, na ci da de de Ave li nó po lis-GO;

11 – Por ta ria nº 295, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca ra í bas, na ci da -
de de Ca ra í bas-BA;

12 – Por ta ria nº 298, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro, na ci da de de Ri be i rão Cla ro-PR;

13 – Por ta ria nº 301, de 21 de ju nho de 2000 –
So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do –
FM, na ci da de de Ira ni-SC; e

14 – Por ta ria nº 317, de 5 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer, na ci da de de San ta He -
le na de Go iás-GO.

Ba sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fernando
Henrique Car do so.

EM nº 310/MC

Bra sí lia, 28 de agos to de 2000.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Ami gos do Meio Ambi en te de Ri fa i na, com sede na ci -
da de de Ri fa i na, Esta do de São Pa u lo, ex plo re o ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.002508/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is



so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a 
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções

PORTARIA Nº 290 DE 21 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.002508/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami -
gos do Meio Ambi en te de Ri fa i na, com sede na Rua 9
de Ju lho, nº 420, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Ri fa i na,
Esta do de São Pa u lo, 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.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen -
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta -
res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 20º04’53“S e lon gi tu de em
47º25’13"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga



(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 273, DE 2001

(Nº 818/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri
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 ma ça ri, Es ta 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 292, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri 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 Ca ma -
ça ri, 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.

MENSAGEM Nº 1.249, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal
Nos ter mos do ar ti go 4º in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 23, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as acom pa -
nha da de  Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe -
cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO, na ci da de de Car mo do Rio Ver de – GO.

2 – Por ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Cru ze i ro, na ci da de Umi -
rim – CE.

3 – Por ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma, na ci da de de Ja gua re ta ma – CE;

4 – Por ta ria nº 279, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de Far -
tu ra, na ci da de de Far tu ra – SP;

5 – Por ta ria nº 280, de 14 de ju nho de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Wag ner FM, na ci da de de Wag ner
– BA;

6 – Por ta ria nº 289, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal 
Pa no ra ma FM na ci da de de Cus tó dia – PE;

7 – Por ta ria nº 290, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ri fa i na, na ci da de de Ri fa i na – SP;

8 – Por ta ria nº 291, de 21 de ju nho de 2000 –
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, na ci da de de Cons tan ti na – RS;

9 – Por ta ria nº 292, de 21 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri, na ci -
da de de Ca ma ça ri – BA;

10 – Por ta ria nº 294, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave -
li nó po lis – GO, na ci da de de Ave li nó po i is – GO;

11 – Por ta ria nº 295, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca ra í bas, na ci da -
de de Ca ra í bas – BA;

12 – Por ta ria nº 298, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro, na ci da de de Ri be i rão Cla ro – PR;

13 – Por ta ria nº 301, de 21 de ju nho de 2000 So -
ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do –
FM  na ci da de de Ira ni – SC; e

14 – Por ta ria nº 317, de 5 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer, na ci da de de San ta He -
le na de Go iás – GO.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 314/MC

Bra sí lia, 28 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Fun da ção Cen tro de
Apo io So ci al de Ca ma ça ri, com sede na ci da de de
Ca ma ça ri, Esta do da Ba hia, ex plo re o ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de como ca put
do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.001287/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is



so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 292 DE, 21 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
con si de ran do o dis pos to nos ar ti gos 10 e 19 do De -
cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e ten do em  vis -
ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53640.001287/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Cen tro de Apo io
So ci al de Ca ma ça ri, com sede na Rua do Re ser va tó -
rio, s/nº, na ci da de de Ca ma ça ri, Esta do da Ba hia, 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.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com La ti tu de em 12E41’15’’S e lon gi tu de em
38E19’46’’W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções.



(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 274, DE 2001

(Nº 819/2000, 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 Ra di o di fu são para
De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca -
ra í bas 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 ra í bas, 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 295, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca ra í bas 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 Ca ra í -
bas, 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.

MENSAGEM Nº 1.249/00

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e en ti -
da des:

1 – Por ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO, na ci da de de Car mo do Rio Ver de – GO;

2 – Por ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Cru ze i ro na ci da de de
Umi rim – CE;

3 – Por ta ria nº 277, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma, na ci da de de Ja gua re ta ma – CE;

4 – Por ta ria nº 279 de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de Far -
tu ra, na ci da de de Far tu ra – SP;

5 – Por ta ria nº 280, de 14 de ju nho de 2000 – Rá dio 
Co mu ni tá ria Wag ner FM, na ci da de de Wag ner – BA;.

6 – Por ta ria nº 289, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal 
Pa no ra ma FM, na ci da de de Cus tó dia – PE;

7 – Por ta ria nº 290, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ri fa i na, na ci da de de Ri fa i na – SP;

8 – Por ta ria nº 291, de 21 de ju nho de 2000 –
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, na ci da de de Cons tan ti na – RS;

9 – Por ta ria nº 292, de 21 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri, na ci -
da de de Ca ma ça ri – BA;

10 – Por ta ria nº 294, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave -
li nó po lis – GO, na ci da de de Ave li nó po lis – GO;

11 – Por ta ria nº 295, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca ra í bas, na ci da -
de de Ca ra í bas – BA;

12 – Por ta ria nº 298, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro, na ci da de de Ri be i rão Cla ro – PR;

13 – Por ta ria nº 301, de 21 de ju nho de 2000–
So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do –
FM, na ci da de de Ira ni – SC; e

14 – Por ta ria nº 317, de 5 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer, na ci da de de San ta He -
le na de Go iás – GO.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 316/MC

Bra sí lia, 28 de agos to de 2000.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Ra di o di fu são para De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co Ca ra í bas, com sede na ci da de de Ca ra í bas,
Esta do da Ba hia, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223. da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i -
ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.001248/98, que ora faço acom pa nhar com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.



5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 295 DE 21. DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640.001248/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são para De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti -
co Ca ra í bas, com sede na Pra ça Flo rin do Lima, s/nº,

Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Ca ra í bas, Esta do da Ba -

hia, 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.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 9º43’42"S e lon gi tu de em
39º05’03“W uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHZ.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 275, DE 2001

(Nº 820/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de
Ri be i rão Cla 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 Ri be i -
rão Cla ro, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 298, de 21 de ju nho dê 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro 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 Ri be i rão Cla ro, Esta do do Pa ra ná.

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

Câ ma ra dos De pu ta dos, 23 de agos to de 2001.
– Aé cio Ne ves.

MENSAGEM Nº 1.249/00

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de V. Exas., acom pa nha da de
Expo si ções de Mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo pra -
zo de três anos, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO, na ci da de de Car mo do Rio Ver de-GO;

2 – Por ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Cru ze i ro, na ci da de de
Umi rim-CE;

3 – Por ta ria nº 277, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma, na ci da de de Ja gua re ta ma-CE;

4 – Por ta ria nº 279, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tai de Far -
tu ra, na ci da de de Far tu ra-SP;

5 – Por ta ria nº 280, de 14 de ju nho de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Wag ner FM, na ci da de de Wag -
ner-BA;

6 – Por ta ria nº 289, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal 
Pa no ra ma FM, na ci da de de Cus tó dia-PE;

7 – Por ta ria nº 290, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ri fa i na, na ci da de de Ri fa i na-SP;

8 – Por ta ria nº 291, de 21 de ju nho de 2000 –
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, na ci da de de Cons tan ti na-RS;

9 – Por ta ria nº 292, de 21 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri, na ci -
da de de Ca ma ça ri-BA;

10 – Por ta ria nº 294, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave -
li nó po lis-GO, na ci da de de Ave li nó po lis-GO;

11 – Por ta ria nº 295, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca ra í bas, na ci da -
de de Ca ra í bas-BA;

12 – Por ta ria nº 298, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro, na ci da de de Ri be i rão Cla ro-PR;

13 – Por ta ria nº 301, de 21 de ju nho de 2000 –
So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do –
FM, na ci da de de Ira ni-SC; e

14 – Por ta ria nº 317, de 5 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer, na ci da de de San ta He -
le na de Go iás-GO.

Bra sí lia, 11 de setem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 320/MC

Bra sí lia, 28 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção dos Mo ra do -
res da Vila Ga vi o li de Ri be i rão Cla ro, com sede na ci -
da de de Ri be i rão Cla ro, Esta do do Pa ra ná, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da -
de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53740.001494/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.



5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 298, DE 21 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.001494/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Mo ra do res da 
Vila Ga vi o li de Ri be i rão Cla ro, com sede na Rua Co -
ro nel Emi lio Go mes, nº 770, Ba ir ro Cen tro, na ci da de

de Ri be i rão Cla ro, Esta do do Pa ra ná, 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.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 23º11’43"S e lon gi tu de em
49º45’22"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 276, DE 2001

(Nº 822/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Cul tu ral Ebe ne zer 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 He le na de Go iás, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 317, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer 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 San ta He le na de Go -
iás, Esta do de Go iás.

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

Câ ma ra dos De pu ta dos, 23 de agos to de 2001.
– Aé cio Ne ves.

MENSAGEM Nº 1.249/00

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de V. Exas., acom pa nha da de
ex po si ções de mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo pra -
zo de três anos, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO, na ci da de de Car mo do Rio Ver de-GO;

2 – Por ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria do Cru ze i ro, na ci da de de Umi -
rim-CE;

3 – Por ta ria nº 277, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma, na ci da de de Ja gua re ta ma-CE;

4 – Por ta ria nº 279, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de Far -
tu ra, na ci da de de Far tu ra-SP;

5 – Por ta ria nº 280, de 14 de ju nho de 2000 – Rá dio 
Co mu ni tá ria Wag ner FM, na ci da de de Wag ner-BA;

6 – Por ta ria nº 289, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal 
Pa no ra ma FM, na ci da de de Cus tó dia-PE;

7 – Por ta ria nº 290, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ri fa i na, na ci da de de Ri fa i na-SP;

8 – Por ta ria nº 291, de 21 de ju nho de 2000 –
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, na ci da de de Cons tan ti na-RS;

9 – Por ta ria nº 292, de 21 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri, na ci -
da de de Ca ma ça ri-BA;

10 – Por ta ria nº 294, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave -
li nó po lis-GO, na ci da de de Ave li nó po lis-GO;

11 – Por ta ria nº 295, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca ra í bas, na ci da -
de de Ca ra í bas-BA;

12 – Por ta ria nº 298, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro, na ci da de de Ri be i rão Cla ro-PR;

13 – Por ta ria nº 301, de 21 de ju nho de 2000 –
So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do –
FM, na ci da de de Ira ni-SC; e

14 – Por ta ria nº 317, de 5 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer, na ci da de de San ta He -
le na de Go iás-GO.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 318/MC

Bra sí lia, 28 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho, a Vos sa Exce lên cia por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Fun da ção Cul tu ral Ebe -
ne zer, com sede na ci da de de San ta He le na de Go -
iás, Esta do de Go iás, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço, cuja
do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co mu ni -
da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi lo so fia
de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma ne i ra a in -
cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção da cul tu ra
ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti va
co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per mi -
tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a co -
mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o nal,
so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te gra -
ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men tos, e 
a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.



4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000434/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 317, DE 5 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000434/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer,
com sede na Rua Alfre do Nas ser, nº 108, Ba ir ro Blan di -
na, na ci da de de San ta He le na de Go iás, Esta do de Go -
iás, 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.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 17º48’51"S e lon gi tu de em
50º36’34"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 277, DE 2001

(Nº 826/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Exe cu ti va apo io 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 So bra di -
nho, Dis tri to Fe de ral.

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 442, de 14 de agos to de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va Apo io 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 So -
bra di nho, Dis tri to Fe de ral.

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

MENSAGEM Nº 1.251/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do com o
§ 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to
à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha da
de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe cu -
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 441, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Pi tan gui, na ci da de
de Pi tan gui – MG;

2 – Por ta ria nº 442, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Edu ca ti va Apo io, na lo ca li da de de So bra di -
nho – DF 

3 – Por ta ria nº 443, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Álva ro Cor de i ro, na ci da de de Co ra ção de
Je sus – MG:

4 – Por ta ria nº 444, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Zag ga, na ci da de de
Nova Ser ra na – MG; e

5 – Por ta ria nº 445, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Sô nia Ivar, na lo ca li da de do Gama – DF.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 326/MC

Bra sí lia, 29 de agos to de 2000

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

nis tra ti vo nº 53000.005816/99, de in te res se da Fun da -

ção Edu ca ti va Apo io, ob je to de per mis são para exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na lo ca li da de 
de So bra di nho, Dis tri to Fe de ral.

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

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu -
sa Por ta ria.

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

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 442 DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o -
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53000.005816/99, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Edu ca ti -
va Apo io para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na lo ca li da de de So bra di nho, Dis -
tri to Fe de ral.

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

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção. – Pi men ta Da Ve i ga.







(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 278, DE 2001

(Nº 881/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria
Zag ga para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de Nova Ser ra na, 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 444, de 14 de agos to de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Zag ga
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 Nova Ser ra na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.251/00

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 441, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Pi tan gui, na ci da de 
de Pi tan gui – MG;

2 – Por ta ria nº 442, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Edu ca ti va Apo io, na lo ca li da de de So bra di -
nho – DF;

3 – Por ta ria nº 443, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Alva ro Cor de i ro, na ci da de de Co ra ção de
Je sus – MG;

4 – Por ta ria nº 444, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Zag ga, na ci da de
de Nova Ser ra na – MG; e

5 – Por ta ria nº 445, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Sô nia Ivar, na lo ca li da de do Gama – DF.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 328/MC

Bra sí lia, 29 de agos to de 2000

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

Admi nis tra ti vo nº 50710.000511/93 de in te res se da

Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Zag ga, ob je to de
per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Nova Ser ra na, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

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

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu -
sa por ta ria.

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

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 444, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o -
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 50710.000511/93, re sol ve:

Art 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Cul tu ral
e Co mu ni tá ria Zag ga para exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Nova Ser ra -
na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

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

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.







(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2001

(Nº 883/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Be ne fi -
cên cia Insti tu ci o nal Bá si ca Inte gra da –
BIBI a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Sa nha ró, 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 321, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a Be -
ne fi cên cia Insti tu ci o nal Bá si ca Inte gra da – BIBI 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 Sa nha -
ró, 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.

MENSAGEM Nº 1.354/00

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 311, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Se ri e ma, na ci da de
de Água Boa – MT:

2 – Por ta ria nº 312, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de São José das Pal -
me i ras, na ci da de de São José das Pal me i ras – PR:

3 – Por ta ria nº 313, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ju e i ro, na ci da de de Ca ju -
e i ro – AL .

4 – Por ta ria nº 314, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Si mo nen se, na ci -
da de de São Si mão – SP.

5 – Por ta ria nº 316, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a cão Co mu ni tá ria Rá dio Nova FM de Ber nar di -
no de Cam pos – ACRNBC/FM, na ci da de de Ber nar -
di no de Cam pos – SP; 

6 – Por ta ria nº 318, de 5 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Co mu ni ca ção Espe ran -
ça e Vida, na ci da de de São João da Boa Vis ta – SP; 

7 – Por ta ria nº 319, de 5 de ju lho de 2000  –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca -
be ce i ras, na ci da de de Ca be ce i ras – PI; 

8 – Por ta ria nº 320 de 5 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co de Bra ga ney, na ci da de de Bra ga ney – PR; 

9 – Por ta ria nº 321, de 5 de ju lho de 2000 – Be -
ne fi cên cia Insti tu ci o nal Bá si ca Inte gra da – BIBI, na ci -
da de de Sa nha ró – PE; 

10 – Por ta ria nº 322. de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Por to Real, na ci da de de Por to Na ci o nal – 
TO; 

11 – Por ta ria nº 323, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Anahy, na ci da de de Anahy – PR; 

12 – Por ta ria nº 327, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Ota cí lio Cos ta, na ci da de de Ota cí lio Cos ta – SC; 

13 – Por ta ria nº 328, de 5 de ju lho de 2000 – Asso ci -
a ção Cul tu ral do Mu ni cí pio de Indi a ra – Go iás (Rá dio
Edu ca ti va FM), na ci da de de Indi a ra – GO; 

14 – Por ta ria nº 329, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Edu ca ti va Alvo ra da
FM. na ci da de de Nova Alvo ra da do Sul – MS; 

15 – Por ta ria nº 330, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Mo ra do res de Nova Hi dro lân dia
AMNOHI, na ci da de de Ri dro lân dia – CE; e 

16 – Por ta ria nº 331, de 5 de ju lho de 2000 –
Oca mi são – Asso ci a ção Bra si le i ra de Pre ven ção à
Do en ça Infec to-con ta gi o sa e Ci da da nia  na ci da de de
Ja bo a tão dos Gu a ra ra pes – PE.

Bra sí lia, 22 de se tem bro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso. 

EM nº 366/MC

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,  Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor -
ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da Be ne fi cên cia Insti tu ci o -
nal Bá si ca Inte gra da –  BIBI, com sede na ci da de de
Sa nha ró, Esta do de Per nam bu co, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998. 

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes. 

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to



com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o -
na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53103.000631/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is. 

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.       

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 321 DE 5 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso
de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos ar ti -

gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de

1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53103.000631/98 re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Be ne fi cên cia Insti tu ci o nal Bá -
si ca lnte gra da – BIBI, com sede na Rua Ma no el Ba tis -
ta da Sil va s/nº, Ba ir ro Lot, San ta Cla ra, na ci da de de
Sa nha ró Esta do de Per nam bu co 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. 

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res. 

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 8E20’00“S e lon gi tu de em
36E40’00"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 Mhz. 

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção. Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

(À Co mis são de Edu ca ção)



PRO JE TO DE DE CRE TO LE GIS LA TI VO
Nº 280, DE 2001

(Nº 891/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Mis -
sões de Vida de Ou ri nhos 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 Ou ri -
nhos, 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 490, de 17 de agos to de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Mis -
sões de Vida de Ou ri nhos 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 Ou ri nhos,
Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.447/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do com o
§ 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to
à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das
de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe cu -
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 426, de 3 de agos to de 2000 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Co ro a tá, na ci da de
de Co ro a tá – MA;

2 – Por ta ria nº 490, de 17 de agos to de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Mis sões de Vida de
Ou ri nhos, na ci da de de Ou ri nhos – SP;

3 – Por ta ria nº 491, de 17 de agos to de 2000 –
Fun da ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca Qu e luz de 
Mi nas, na ci da de de Con se lhe i ro La fa i e te – MG,

4 – Por ta ria nº 583, de 26 de se tem bro de 2000
– Fun da ção São Fran cis co, na ci da de de Pe dra Bran -
ca – CE;

5 – Por ta ria nº 584, de 26 de se tem bro de 2000
– Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de São Luis –
MA;

6 – Por ta ria nº 585, de 26 de se tem bro de 2000
– Fun da ção ”Vida“, na ci da de de Mar tins – RN; e

7 – Por ta ria nº 586, de 26 de se tem bro de 2000
– Fun da ção Eni val do dos Anjos, na ci da de de Bar ra
de São Fran cis co – ES.

Bra sí lia, 18 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so. 

EM nº 445/MC

Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2000

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

Admi nis tra ti vo nº 53000.006715/99, de in te res se da
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Mis sões de Vida de
Ou ri nhos, ob je to de per mis são para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com 
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ou ri -
nhos, Esta do de São Pa u lo.

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

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu -
sa Por ta ria.

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

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 490 DE 17 DE AGOSTO

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o -
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53000.006715/99, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Cul tu ral
e Co mu ni tá ria Mis sões de Vida de Ou ri nhos para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia 
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Ou ri nhos, Esta do de São Pa u lo.

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

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.





                                       





PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 281, DE 2001

(Nº 902/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Co la ti -
na, Esta do do Espí ri to San to.

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 17 de ju lho de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda., para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Co la ti na, Esta do
do Espí ri to San to.

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

MENSAGEM Nº 1.068/00

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to a apre ci a ção de V. Exas., acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do de cre to de 17
de ju lho de 2000, que “re no va con ces são das en ti da -
des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de ra di o di -
fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da des men ci -
o na das são as se guin tes:

1 – So ci e da de Emis so ra Ra di o vox Ltda., a par tir 
de 5 de ju lho de 1996, na ci da de de Mu ri ti ba-BA;

2 – Ra di o di fu so ra Asa Bran ca Ltda., a par tir de
22 de mar ço de 1992, na ci da de de Boa Vi a gem-CE;

3 – Rá dio Jor nal Cen tro Sul Ltda., a par tir de 10
de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de Igua tu-CE;

4 – Rá dio Sant’Ana de Ti an guá Ltda., a par tir de
15 de agos to de 1997, na ci da de de Ti an guá-CE;

5 – Fun da ção Ro ber to Ra bel lo de Co mu ni ca ção 
So ci al, a par tir de 22 de se tem bro de 1992, na ci da de
de Afon so Cláu dio-ES;

6 – Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Co la ti na-ES;

7 – Fun da ção Dom Sta nis lau Van Me lis, a par tir
de 16 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de São Luís dos 
Mon tes Be los-GO;

8 – Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Aqui da u a na-MS;

9 – Rá dio Di fu so ra de Três La go as Ltda., a par tir 
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go as-MS;

10 – Rá dio Di fu so ra Ma to gros sen se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Co -
rum bá-MS;

11 – Rá dio e Te le vi são Ca çu la Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go as-MS;

12 – Sis te ma Sul Ma to gros sen se de Ra di o di fu -
são Ltda., a par tir de 10 de ju nho de 1993, na ci da de
de Pon ta Porã-MS;

13 – Rá dio Ru ral Nova Gu a ra né sia Ltda., a par -
tir de 6 de se tem bro de 1992, na ci da de de Gu a ra né -
sia-MG;

14 – Rede Juiz de Fora de Ra di o di fu são Ltda., a
par tir de 28 de maio de 1991, na ci da de de Juiz de
Fora-MG;

15 – Rá dio Ara pu an Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de João Pes soa-PB;

16 – Rá dio Edu ca do ra de Con ce i ção Ltda., a
par tir de 27 de ou tu bro de 1992, na ci da de de Con ce i -
ção-PB;

17 – Rá dio Cul tu ra Nor te Pa ra na en se Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pa ra na -
vaí-PR;

18 – Rá dio Ita ma raty Ltda., a par tir de 12 de no -
vem bro de 1992, na ci da de de Pi ri pi ri-PI;

19 – Rá dio Gran de Pi cos Ltda., a par tir de 2 de
de zem bro de 1992, na ci da de de Pi cos-PI;

20 – Rá dio Tra iry Ltda., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de Na tal-RN;

21 – Chi ru Co mu ni ca ções Ltda., a par tir de 5 de
ou tu bro de 1998, na ci da de de Pal mi ti nho-RS;

22 – Rá dio Luz e Ale gria Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Fre de ri co West pha -
len-RS;

23 – Rá dio Prin ce sa do Ja cuí Ltda., a par tir de
12 de no vem bro de 1993, na ci da de de Can de lá -
ria-RS;

24 – Rá dio Qu a raí Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Qu a raí-RS;

25 – Rá dio São Mi guel Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Uru gua i a na-RS;

26 – Rá dio São Ro que Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Fa xi nal do So tur no-RS;

27 – Rá dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a na Li mi -
ta da, a par tir de 17 de ju nho de 1992, na ci da de de
Bom Je sus de Ita ba po a na-RJ;

28 – Rá dio São Ben to Ltda., a par tir de 21 de ju -
nho de 1997, na ci da de de São Ben to do Sul-SC,

29 – Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São Car -
los-SP;

                                                                  



30 – Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1993, na ci da de de Cam po Gran de-MS;

31 – Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda., a par tir de
1º de maio de 1993, na ci da de de Cam pos-RJ;

32 – Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são
Ltda., a par tir de 21 de ou tu bro de 1991, na ci da de de
Cam po Gran de-MS;

33 – TV Espla na da do Pa ra ná Ltda., a par tir de 9 
de ju lho de 1998, na ci da de de Pon ta Gros sa-PR;

34 – Te le vi são Nor te do RGS Ltda., a par tir de
14 de mar ço de 2000, na ci da de de Ca ra zi nho-RS;

35 – TVSBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., a
par tir de 22 de mar ço de 1994, na ci da de de Nova Fri -
bu rao-RJ; e

36 – TV Co li ga das de San ta Ca ta ri na S.A., a
par tir de 24 de maio de 1997, na ci da de de Blu me -
nau-SC.

Bra sí lia, 1º de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.











 









(À Co mis são de Edu ca ção)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 282, DE 2001

(Nº 904/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Ita ma raty LTDA.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Pi ri pi ri, 
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 17 de ju lho de 2000, que re no va
por dez anos, a par tir de 12 de no vem bro de 1992, a 
con ces são ou tor ga da à Rá dio Ita ma raty Ltda. para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pi ri -
pi ri, 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.

MENSAGEM Nº 1.068/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te do De cre to de 17 de ju lho de 2000, que “Re -
no va con ces são das en ti da des que men ci o na, para 
ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”. As en ti da des men ci o na das são as se -
guin tes:

1 – So ci e da de Emis so ra Ra di o vox Ltda., a par -
tir de 5 de ju lho de 1996, na ci da de de Mu ri ti ba-BA;



2 – Ra di o di fu so ra Asa Bran ca Ltda., a par tir de 
22 de mar ço de 1992, na ci da de de Boa Vi a -
gem-CE;

3 – Rá dio Jor nal Cen tro Sul Ltda., a par tir de
10 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de Ti an guá-CE;

4 – Rá dio Sant’Ana de Ti an guá Ltda., a par tir
de 15 de agos to de 1997, na ci da de de Ti an guá-CE;

5 – Fun da ção Ro ber to Ra bel lo de Co mu ni ca -
ção So ci al, a par tir de 22 de se tem bro de 1992, na
ci da de de Afon so Cláu dio-ES;

6 – Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Co la ti na-ES;

7 – Fun da ção Dom Sta nis lau Vau Me lis, a par -
tir de 16 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de São
Luis dos Mon tes Be los-GO;

8 – Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda., a par -
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Aqui da u a -
na-MS;

9 – Rá dio Di fu so ra de Três La go as Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Três La -
go as-MS;

10 – Rá dio Di fu so ra Ma to gros sen se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Co -
rum bá-MS:

11 – Rá dio e Te le vi são Ca çu la Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go -
as-MS;

12 – Sis te ma Sul Ma to gros sen se de Ra di o di fu -
são Ltda., a par tir de 10 de ju nho de 1993, na ci da -
de de Pon ta Porã-MS;

13 – Rá dio Ru ral Nova Gu a ra né sia Ltda., a
par tir de 6 de se tem bro de 1992, na ci da de de Gu a -
ra né sia-MG;

14 – Rede Juiz de Fora de Ra di o di fu são Ltda.,
a par tir de 28 de maio de 1991, na ci da de de Juiz
DE Fora-MG;

15 – Rá dio Ara pu an Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de João Pes soa-PB;

16 – Rá dio Edu ca do ra de Con ce i ção Ltda., a
par tir de 27 de ou tu bro de 1992, na ci da de de Con -
ce i ção-PB;

17 – Rá dio Cul tu ra Nor te Pa ra na en se Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pa ra na -
vaí-PR;

18 – Rá dio Ita ma raty Ltda., a par tir de 12 de
no vem bro de 1992, na ci da de de Pi ri pi ri-PI;

19 – Rá dio Gran de Pi cos Ltda., a par tir de 2 de 
de zem bro de 1992, na ci da de de Pi cos-PI:

20 – Rá dio Tra iry Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Na tal-RN:

21 – Chi rú Co mu ni ca ções Ltda., a par tir de 5
de ou tu bro de 1998, na ci da de de Pal mi ti nho-RS;

22 – Rá dio Luz e Ale gria Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Fre de ri co West pha -
len-RS;

23 – Rá dio Prin ce sa do Ja cuí Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Can de lá -
ria-RS;

24 – Rá dio Qu a raí Ltda., a par tir de 1º de maio 
de 1994, na ci da de de Qu a raí-RS;

25 – Rá dio São Mi guel Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Uru gua i a na-RS;

26 – Rá dio São Ro que Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Fa xi nal do So tur no-RS;

27 – Rá dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a na Li -
mi ta da, a par tir de 17 de ju nho de 1992, na ci da de
de Bom Je sus de Ita ba po a na-RJ;

28 – Rá dio São Ben to Ltda., a par tir de 21 de
ju nho de 1997, na ci da de de São Ben to do Sul-SC;

29 – Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São Car -
los-SP;

30 – Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., a par tir de
1º de maio de 1993, na ci da de de Cam po Gran -
de-MS;

31 – Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1993, na ci da de de Cam pos-RJ;

32 – Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são
Ltda., a par tir de 21 de ou tu bro de 1991, na ci da de
de Cam po Gran de-MS;

33 – TV Espla na da do Pa ra ná Ltda., a par tir de 
9 de ju lho de 1998, na ci da de de Pon ta Gros sa-PR;

34 – Te le vi são Nor te do RGS Ltda., a par tir de
14 de mar ço de 2000, na ci da de de Ca ra zi nho-RS;

35 –  TVSBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., 
a par tir de 22 de mar ço de 1994, na ci da de de Nova 
Fri bur go-RJ; e

36 – TV Co li ga das de San ta Ca ta ri na S.A., a
par tir de 24 de maio de 1997, na ci da de de Blu me -
nau-SC.

Bra sí lia, 1º de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

















(Á Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 283, DE 2001

(Nº 908/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são As -
so ci a das FM da Ci da de de Fi lo me 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 San ta Fi lo me 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 a Por -

ta ria nº 269, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Asso ci a -
das FM da Ci da de de Fi lo me na 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 San ta Fi lo me 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.

MENSAGEM Nº 1.250/2000

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

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe -
cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 260, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de
Sa les Oli ve i ra, na ci da de de Sa les Oli ve i ra – SP;

2 – Por ta ria nº 261, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cló vis Mâ ni ca na ci da de de
Antô nio Pra do – RS;

3 – Por ta ria nº 262, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção O Bom Sa ma ri ta no ABS na ci da de de Rio 
Bran co do Sul – PR;

4 – Por ta ria nº 263, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo – ”ACOSMOC", na ci da de de San ta
Cruz do Mon te Cas te lo – PR;

5 – Por ta ria nº 264, de 14 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Pe dro Coê lho de Re sen de, na ci da de de
Boa Hora – PI;

6 – Por ta ria nº 265, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Uraí, na ci da de de Uraí – PR;

7 – Por ta ria nº 266, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral
e Artís ti co de Ter ra Boa, na ci da de de Ter ra Boa – PR;

8 – Por ta ria nº 267, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ana Ro ber to – ACAR, na ci -
da de de Mis são Ve lha – CE;

9 – Por ta ria nº 268, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são de Cu ma ru, na ci da de
de Cu ma ru – PE;

10 – Por ta ria nº 269, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Asso ci a -
das FM da Ci da de de Fi lo me na, na ci da de de San ta
Fi lo me na –  PI;

11 – Por ta ria nº 270, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Dona Ma ria Ver gen ti na, na ci da -
de de Gu a í ra – SP;

12 – Por ta ria nº 271, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Jo viâ nia, na ci da de de
Jo viâ nia – GO;

13 – Por ta ria nº 272, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Be ne fi cen te ”He -
róis da Re ti ra da" na ci da de de Guia Lo pes da La gu na
– MS;

14 – Por ta ria nº 273, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to, Artís ti -
co, Cul tu ral e Infor ma ção ”Prin ce sa do Nor te“, na ci -
da de de So no ra – MS; e

15 – Por ta ria nº 274, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Por to Cal vo, na
ci da de de Por to Cal vo – AL.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. Fer nan do
Hen ri que car do so.

EM nº 294/MC

Bra sí lia, 21 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Rá dio Di fu são Asso ci a das FM da Ci da de de San ta 
Fi lo me na, Esta do do Pi a uí, com sede na ci da de de
San ta Fi lo me na, Esta do do Pi a uí, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -



do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53760.000397/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 269, DE 14 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53760.000397/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Rá dio Di fu são Asso ci a das FM da Ci da de de Fi lo me -

na, Esta do do Pi a uí, com sede na Rua 15 de Agos to,
s/nº, Ba ir ro Pri ma ve ra, na ci da de de San ta Fi lo me na,
Esta do do Pi a uí, 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.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 09º06’44“S e lon gi tu de em
45º55’20"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 284, DE 2001

(Nº 909/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral Dona Ma ria Ver gen 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 Gu a í ra, Esta do de São
Pa u lo.

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

ta ria nº 270, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Dona Ma ria Ver gen ti na 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 Gu a í ra,
Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.250/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal:
Nos ter mos de ar ti go 4º, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i cão Fe de ral,
sub me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e en ti -
da des:

1 – Por ta ria nº 260, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de
Sa les Oli ve i ra, na ci da de de Sa les Oli ve i ra – SP;

2 – Por ta ria nº 261, de 14 dc ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cló vis Mâ ni ca, na ci da de de
Antô nio Pra do – RS;

3 – Por ta ria nº 262, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção O Bom Sa ma ri ta no A.B.S., na ci da de de
Rio Bran co do Sul – PR;

4 – Por ta ria nº 263, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo – ACOSMOC, na ci da de de San ta
Cruz do Mon te Cas te lo – PR;

5 – Por ta ria nº 264, de 14 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Pe dro Coê lho de Re sen de, na ci da de de
Boa Hora – PI;

6 – Por ta ria nº 265, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Uraí, na ci da de Uraí – PR;

7 – Por ta ria nº 266, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Ter ra Boa, na ci da de de Ter ra Boa –
PR;

8 – Por ta ria nº 267, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ana Ro ber to – ACAR, na ci -
da de de Mis são Ve lha – CE;

9 – Por ta ria nº 268, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são de Cu ma ru, na ci da de
de Cu ma ru – PE;

10 – Por ta ria nº 269, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Asso ci a -
das FM da Ci da de de Fi lo me na, na ci da de de San ta
Fi lo me na – PI;

11 – Por ta ria nº 270, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Dona Ma ria Ver gen ti na, na ci da -
de de Gu a í ra – SP;

12 – Por ta ria nº 271, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Jo viâ nia, na ci da de de
Jo viâ nia – GO;

13 – Por ta ria nº 272, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Be ne fi cen te “He -
róis da Re ti ra da”, na ci da de de Guia Lo pes da La gu na 
– MS;

14 – Por ta ria nº 273, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti -
co, Cul tu ral e Infor ma ção “Prin ce sa do Nor te”, na ci -
da de de So no ra – MS;

15 – Por ta ria nº 274, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Por to Cal vo, na
ci da de de Por to Cal vo – AL.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 289/MC

Bra sí lia, 21 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Cul tu ral
Dona Ma ria Ver gen ti na, com sede na ci da de de Gu a í -
ra, Esta do de São Pa u lo, ex plo re o ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.



4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001775/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 270 DE 14 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001775/95, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Dona
Ma ria Ver gen ti na, com sede na Ave ni da Vin te e Cin -
co, nº 1407, Ba ir ro Vila Apa re ci da, na ci da de de Gu a í -
ra, Esta do de São Pa u lo, 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.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 20º19’30"S e lon gi tu de em
48º19’25"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pimenta da Veiga.



(À Co mis são de Edu ca ção)



PRO JE TO DE DE CRE TO LE GIS LA TI VO
Nº 285, DE 2001

(Nº 389/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do Mul ti la te -
ral de Se gu ri da de So ci al do Mer ca do Co -
mum do Sul e seu Re gu la men to Admi nis -
tra ti vo, ce le bra dos em Mon te vi déu, em 15 
de de zem bro de 1997.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do Mul ti la -

te ral de Se gu ri da de So ci al do Mer ca do Co mum do
Sul e seu Re gu la men to Admi nis tra ti vo, ce le bra dos
em Mon te vi déu, em 15 de de zem bro de 1997.

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 al te rem o 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.

ACORDO MULTILATERAL DE SEGURIDADE
SOCIAL DO MERCADO COMUM DO SUL

Os Go ver nos da Re pú bli ca Argen ti na, da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, da Re pú bli ca do Pa ra guai e 
da Re pu bli ca Ori en tal do Uru guai;

Con si de ran do o Tra ta do de Assun ção de 26 de
mar ço de 1991 e o Pro to co lo de Ouro Pre to de 17 de
de zem bro de 1994; e

De se jo sos em es ta be le cer nor mas que re gu lem 
as re la ções de Se gu ri da de So ci al en tre os pa í ses in -
te gran tes do Mer co sul:

De ci di ram ce le brar o pre sen te Acor do Mul ti la te -
ral de Se gu ri da de So ci al nos se guin tes ter mos:

TITULO I
Dis po si ções Ge ra is

ARTIGO 1

1. Os ter mos e ex pres sões que se enu me ram a
se guir pos su em, para os efe i tos de apli ca ção do acor -
do, o se guin te sig ni fi ca do:

a) “Esta dos Par tes” de sig na à Re pú bli ca Argen -
ti na, à Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, à Re pu bli ca do
Pa ra guai e à Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, ou qual -
quer ou tro Esta do que ve nha a ade rir de acor do com
o pre vis to no ar ti go 19 do pre sen te Acor do;

b) ”Le gis la ção“, leis, re gu la men tos e de ma is
dis po si ções so bre Se gu ri da de So ci al apli cá ve is nos
ter ri tó ri os dos Esta dos Par tes;

c) “Au to ri da de Com pe ten te”, os ti tu la res dos or -
ga nis mos go ver na men ta is que, con for me a le gis la -
ção in ter na de cada Esta do Par te, te nham com pe tên -
cia so bre os re gi mes de Se gu ri da de So ci al;

d) “Orga nis mo de Li ga ção”, or ga nis mo de co or -
de na ção en tre as ins ti tu i ções que in ter ve nham na
apli ca ção do acor do:

e) “Enti da des Ges to ras”, as ins ti tu i ções com pe -
ten tes para ou tor gar as pres ta ções am pa ra das pelo
acor do;

f) “Tra ba lha dor” toda pes soa que, por re a li zar ou 
ter re a li za do uma ati vi da de, está ou es te ve su je i ta á
le gis la ção de um ou mais Esta dos Par tes;

g) ”Pe río do de se gu ro ou con tri bu i ção“, todo pe -
río do de fi ni do como tal pela le gis la ção sob a qual o
tra ba lha dor es te ja aco lhi do. as sim como qual quer pe -
río do con si de ra do pela mes ma como equi va len te a
um pe río do de se gu ro ou con tri bu i ção:

h) ”Pres ta ções pe cu niá ri as“, qual quer pres ta -
ção em es pé cie, ren da, sub si dio ou in de ni za ção pre -
vis tos pe las le gis la ções e men ci o na das no Acor do,
in clu í do qual quer com ple men to, su ple men to ou re -
va lo ri za ção:

i) ”Pres ta ções de sa ú de“, as des ti na das a pre ve -
nir, con ser var, res ta be le cer a sa ú de ou re a bi li tar pro -
fis si o nal men te o tra ba lha dor nos ter mos pre vis tos pe -
las res pec ti vas le gis la ções na ci o na is:

j) “Fa mi li a res e as se me lha dos”, pes so as de fi ni -
das ou ad mi ti das como tais pe las le gis la ções men ci o -
na das no acor do.

2. Os de ma is ter mos ou ex pres sões uti li za dos
no acor do pos su em o sig ni fi ca do que lhes atri bui a le -
gis la ção apli cá vel.

3. Os Esta dos Par tes de sig na rão e co mu ni -
car-se-ão as Enti da des Ges to ras e Orga nis mos de Li -
ga ção.

TITULO II
Âmbi to de Apli ca ção Pes so al

ARTIGO 2

1. Os di re i tos á Se gu ri da de So ci al se rão re co -
nhe ci dos aos tra ba lha do res que pres tem ou te nham
pres ta do ser vi ços em qua is quer dos Esta dos Par tes,
sen do-lhes re co nhe ci dos as sim como a seus fa mi li a -



res e as se me lha dos, os mes mos di re i tos e es tan do
su je i tos às mes mas obri ga ções que os na ci o na is de
tais Esta dos Par tes com res pe i to aos es pe ci fi ca men -
te men ci o na dos no pre sen te acor do.

2. O pre sen te acor do tam bém será apli ca do aos
tra ba lha do res de qual quer ou tra na ci o na li da de re si -
den tes no ter ri tó rio de um dos Esta dos Par tes, des de
que pres tem ou te nham pres ta do ser vi ços em tais
Esta dos Par tes.

TÍTULO III
Âmbi to de Apli ca ção Ma te ri al

ARTIGO 3

1. O pre sen te acor do será apli ca do em con for -
mi da de com a le gis la ção de se gu ri da de so ci al re fe -
ren te às pres ta ções con tri bu ti vas pe cu niá ri as e de sa -
ú de exis ten tes nos Esta dos Par tes, na for ma, con di -
ções e ex ten são aqui es ta be le ci das.

2. Cada Esta do Par te con ce de rá as pres ta ções
pe cu niá ri as e de sa ú de de acor do com sua pró pria le -
gis la ção.

3. As nor mas so bre pres cri ção e ca du ci da de vi -
gen tes em cada Esta do Par te se rão apli ca das ao dis -
pos to nes te Arti go.

TITULO IV
De ter mi na ção da Le gis la ção Apli cá vel

ARTIGO 4

O tra ba lha dor es ta rá sub me ti do á le gis la ção do
Esta do Par te em cujo ter ri tó rio exer ça a ati vi da de la -
bo ral.

ARTIGO 5

O prin cí pio es ta be le ci do no ar ti go 4 tem as se -
guin tes ex ce ções:

a) o tra ba lha dor de uma em pre sa com sede em
um dos Esta dos Par tes que de sem pe nhe ta re fas
pro fis si o na is, de pes qui sa, ci en ti fi cas, téc ni cas ou
de di re ção, ou ati vi da des si mi la res, e ou tras que po -
de rão ser de fi ni das pela Co mis são Mul ti la te ral  Per -
ma nen te pre vis ta no Arti go 16, Pa rá gra fo 2, e que
seja des lo ca do para pres tar ser vi ços no ter ri tó rio de
ou tro Esta do, por um pe río do li mi ta do, con ti nu a rá su -
je i to à le gis la ção do Esta do-Par te de ori gem até um
pra zo de doze me ses, sus ce tí vel de ser pror ro ga do,
em ca rá ter ex cep ci o nal, me di an te pré vio e ex pres so

con sen ti men to da Au to ri da de Com pe ten te do ou tro
Esta do-Par te;

b) o pes so al de vôo das em pre sas de trans por te 
aé reo e o pes so al de trân si to das em pre sas de trans -
por te ter res tre con ti nu a rão ex clu si va men te su je i tos à
le gis la ção do Esta do-Par te em cujo ter ri tó rio a res -
pec ti va em pre sa te nha sua sede;

c) os mem bros da tri pu la ção de na vio de ban de -
i ra de um dos Esta dos Par tes con ti nu a rão su je i tos à
le gis la ção do mes mo Esta do. Qu al quer ou tro tra ba -
lha dor em pre ga do em ta re fas de car ga e des car ga,
con ser to e vi gi lân cia de na vio, quan do no por to, es ta -
rá su je i to à le gis la ção do Esta do-Par te sob cuja ju ris -
di ção se en con tre o na vio;

2. Os mem bros das re pre sen ta ções di plo má ti -
cas e con su la res, Orga nis mos in ter na ci o na is e de ma -
is fun ci o ná ri os ou em pre ga dos des sas re pre sen ta -
ções se rão re gi dos pe las le gis la ções, tra ta dos e con -
ven ções que lhes se jam apli cá ve is.

TITULO V
Dis po si ções So bre Pres ta ções de Sa ú de

ARTIGO 6

1. As pres ta ções de sa ú de se rão ou tor ga das ao
tra ba lha dor des lo ca do tem po ra ri a men te para o ter ri -
tó rio de ou tro Esta do-Par te, as sim como para seus fa -
mi li a res e as se me lha dos, des de que a Enti da de Ges -
to ra do Esta do de ori gem au to ri ze a sua ou tor ga.

2. Os cus tos que se ori gi nem de acor do com o
pre vis to no pa rá gra fo an te ri or cor re rão a car go da
Enti da de Ges to ra que te nha au to ri za do a pres ta ção.

TITULO VI
To ta li za ção de Pe río dos de Se gu ro

ou Con tri bu i ção

ARTIGO 7

1. Os pe río dos de se gu ro ou con tri bu i ção cum -
pri dos nos ter ri tó ri os dos Esta dos-Par tes se rão con si -
de ra dos, para a con ces são das pres ta ções por ve lhi -
ce, ida de avan ça da, in va li dez ou mor te, na for ma e
nas con di ções es ta be le ci das no Re gu la men to Admi -
nis tra ti vo. Este Re gu la men to Admi nis tra ti vo es ta be le -
ce rá tam bém os me ca nis mos de pa ga men to pro rata
das pres ta ções.

2. O Esta do-Par te onde o tra ba lha dor te nha
con tri bu í do du ran te um pe río do in fe ri or a doze me ses
po de rá não re co nhe cer pres ta ção al gu ma, in de pen -



den te men te de que tal pe río do seja com pu ta do pe los
de ma is Esta dos-Par tes.

3. Caso o tra ba lha dor ou seus fa mi li a res e as se -
me lha dos não te nham re u ni do o di re i to às pres ta ções 
de acor do com as dis po si ções do Pa rá gra fo 1, se rão
tam bém com pu tá ve is os ser vi ços pres ta dos em ou tro
Esta do que te nha ce le bra do acor dos bi la te ra is ou
mul ti la te ra is de Se gu ri da de So ci al com qual quer dos
Esta dos-Par tes.

4. Se so men te um dos Esta dos-Par tes ti ver
con clu í do um acor do de se gu ri da de com ou tro país,
para fins da apli ca ção do Pa rá gra fo 3, será ne ces sá -
rio que tal Esta do-Par te as su ma como pró prio o pe -
río do de se gu ro ou con tri bu i ção cum pri do nes te ter -
ce i ro país.

ARTIGO 8

Os pe río dos de se gu ro ou con tri bu i ção cum pri -
dos an tes da vi gên cia do pre sen te Acor do se rão con -
si de ra dos no caso de que o tra ba lha dor te nha pe río -
dos de se gu ro ou con tri bu i ção pos te ri o res a essa
data, des de que es tes não te nham sido uti li za dos an -
te ri or men te na con ces são de pres ta ções pe cu niá ri as
em ou tro país.

TÍTULO VII
Dis po si ções Apli cá ve is a Re gi mes de

Apo sen ta do ria e Pen sões de
Ca pi ta li za ção In di vi du al

ARTIGO 9

1. O pre sen te Acor do será apli cá vel tam bém
aos tra ba lha do res fi li a dos a um re gi me de apo sen ta -
do ria e pen sões de ca pi ta li za ção in di vi du al es ta be le -
ci do por al gum dos Esta dos-Par tes para a ob ten ção
das pres ta ções por ve lhi ce, ida de avan ça da, in va li dez 
ou mor te.

2. Os Esta dos-Par tes e os que ve nham a ade rir,
no fu tu ro, ao pre sen te Acor do que pos su í rem re gi mes 
de apo sen ta do ria e pen sões de ca pi ta li za ção in di vi -
du al po de rão es ta be le cer me ca nis mos de trans fe rên -
ci as de fun dos para os fins de ob ten ção das pres ta -
ções por ve lhi ce, ida de avan ça da, in va li dez ou mor te.
Tais trans fe rên ci as efe tu ar-se-ão na opor tu ni da de em 
que o in te res sa do com pro var di re i to à ob ten ção das
res pec ti vas pres ta ções. A in for ma ção aos afi li a dos
de ve rá ser pro por ci o na da de acor do com a le gis la ção 
de cada um dos Esta dos-Par tes.

3. As ad mi nis tra do ras de fun dos ou em pre sas
se gu ra do ras de ve rão dar cum pri men to aos me ca nis -
mos pre vis tos nes te Acor do.

TITULO VIII
Co o pe ra ção ad mi nis tra ti va

ARTIGO 10

Os exa mes mé di co-pe ri ci a is so li ci ta dos pela
Enti da de Ges to ra de um Esta do-Par te, para fins de
ava li a ção da in ca pa ci da de tem po rá ria ou per ma nen -
te dos tra ba lha do res ou de seus fa mi li a res ou as se -
me lha dos que se en con trem em ter ri tó rio de ou tro
Esta do-Par te, se rão re a li za dos pela Enti da de Ges to -
ra des te úl ti mo e cor re rão por con ta da Enti da de Ges -
to ra que o so li ci te.

TITULO IX
Dis po si ções fi na is

ARTIGO 11

1. As Enti da des Ges to ras dos Esta dos-Par tes
pa ga rão as pres ta ções pe cu niá ri as em mo e da de seu 
pró prio país.

2. As Enti da des Ges to ras dos Esta dos-Par tes
es ta be le ce rão me ca nis mos de trans fe rên ci as de fun -
dos para o pa ga men to das pres ta ções pe cu niá ri as do 
tra ba lha dor ou de seus fa mi li a res ou as se me lha dos
que re si dam no ter ri tó rio de ou tro Esta do.

ARTIGO 12

As pres ta ções pe cu niá ri as con ce di das de acor -
do com o re gi me de um ou de ou tro Esta do-Par te não
se rão ob je to de re du ção, sus pen são ou ex tin ção ex -
clu si va men te pelo fato de que o tra ba lha dor ou seus
fa mi li a res ou as se me lha dos re si dam em ou tro Esta -
do-Par te.

ARTIGO 13

1. Os do cu men tos que se jam ne ces sá ri os para
os fins do pre sen te Acor do não ne ces si ta rão de tra du -
ção ofi ci al, vis to ou le ga li za ção pe las au to ri da des di -
plo má ti cas, con su la res e de re gis tro pú bli co, des de
que te nham tra mi ta do com a in ter ven ção de uma
Enti da de Ges to ra ou Orga nis mo de Li ga ção.

2. A cor res pon dên cía en tre as Au to ri da des
Com pe ten tes, Orga nis mos de Li ga ção e Enti da des
Ges to ras dos Esta dos-Par tes será re di gi da no res -
pec ti vo idi o ma ofi ci al do Esta do emis sor.



ARTIGO 14

As so li ci ta ções e do cu men tos apre sen ta dos pe -
ran te as Au to ri da des Com pe ten tes ou Enti da des
Ges to ras de qual quer Esta do-Par te onde o in te res sa -
do com pro ve pe río dos de se gu ro ou con tri bu i ção ou
re si dên cia sur ti rão efe i to como se fos sem apre sen ta -
dos às Au to ri da des ou Enti da des Ges to ras cor res -
pon den tes do ou tro Esta do-Par te.

ARTIGO 15

Os re cur sos que cor res pon da in ter por, pe ran te
uma Au to ri da de Com pe ten te ou Enti da de Ges to ra de
qual quer Esta do-Par te onde o in te res sa do te nha pe -
río dos de se gu ro ou con tri bu i ção ou re si dên cia, se rão 
con si de ra dos como in ter pos tos em tem po há bil, mes -
mo quan do apre sen ta dos à ins ti tu i ção cor res pon den -
te do ou tro Esta do-Par te, des de que sua apre sen ta -
ção seja efe tu a da den tro do pra zo es ta be le ci do pela
le gis la ção do Esta do pe ran te o qual de vam ser fun da -
men ta dos os re cur sos.

ARTIGO 16

1. O pre sen te Acor do será apli ca do em con for -
mi da de com as dis po si ções do Re gu la men to Admi -
nis tra ti vo.

2. As Au to ri da des Com pe ten tes ins ti tu i rão uma
Co mis são Mul ti la te ral Per ma nen te, que de li be ra rá
por con sen so e onde cada re pre sen ta ção es ta rá in te -
gra da por até 3 mem bros de cada Esta do-Par te. A
Co mis são terá as se guin tes fun ções:

a) ve ri fi car a apli ca ção do Acor do, do Re gu la -
men to Admi nis tra ti vo e de ma is ins tru men tos com ple -
men ta res;

b) as ses so rar as Au to ri da des Com pe ten tes;
c) pla ne jar as even tu a is mo di fi ca ções, am pli a -

ções e nor mas com ple men ta res;
d) man ter ne go ci a ções di re tas, por um pra zo de

6 me ses, a fim de re sol ver as even tu a is di ver gên ci as
so bre a apli ca ção do Acor do. Ven ci do o tér mi no an te -
ri or sem que te nham re sol vi do as di fe ren ças, qual -
quer um dos Esta dos-Par tes po de rá re cor rer ao sis te -
ma de so lu ção de con tro vér sia vi gen te en tre os Esta -
dos-Par tes do Tra ta do de Assun ção.

3. A Co mis são Mul ti la te ral Per ma nen te re u -
nir-se-á uma vez por ano, al ter na da men te em cada
um dos Esta dos Par tes, ou quan do o so li ci te um de -
les.

4. As Au to ri da des Com pe ten tes po de rão de le -
gar a ela bo ra ção do Re gu la men to Admi nis tra ti vo e
de ma is ins tru men tos com ple men ta res à Co mis são
Mul ti la te ral Per ma nen te.

ARTIGO 17

1. O pre sen te Acor do es ta rá su je i to à ra ti fi ca ção
e en tra rá em vi gor a par tir do pri me i ro dia do mês se -
guin te à data do de pó si to do úl ti mo ins tru men to de ra -
ti fi ca ção.

2. O pre sen te Acor do e seus ins tru men tos de ra -
ti fi ca ção se rão de po si ta dos pe ran te o Go ver no da Re -
pú bli ca do Pa ra guai, o qual co mu ni ca rá aos Go ver nos 
dos Esta dos-Par tes a data do de pó si to dos ins tru -
men tos de ra ti fi ca ção e da en tra da em vi gor do pre -
sen te Acor do.

3. O Go ver no da Re pu bli ca do Pa ra guai en vi a rá
co pia au ten ti ca da do pre sen te Acor do aos Go ver nos
dos de ma is Esta dos-Par tes.

4. A par tir da en tra da em vi gor do pre sen te Acor -
do, fi ca rão der ro ga dos os Acor dos Bi la te ra is de Se gu -
ri da de So ci al ou de Pre vi dên cia So ci al ce le bra dos en -
tre os Esta dos-Par tes. A en tra da em vi gor do pre sen -
te Acor do não sig ni fi ca rá em ne nhum caso a per da de 
di re i tos ad qui ri dos ao am pa ro dos men ci o na dos
Acor dos Bi la te ra is.

ARTIGO 18

1. O pre sen te Acor do terá du ra ção in de fi ni da.
2. O Esta do-Par te que de se jar se des vin cu lar do 

pre sen te Acor do po de rá de nun ciá-lo a qual quer mo -
men to pela via di plo má ti ca, no ti fi can do dis so ao De -
po si tá rio, que o co mu ni ca rá aos de ma is Esta dos-Par -
tes. Nes te caso, não se rão afe ta dos os di re i tos ad qui -
ri dos em vir tu de des te Acor do.

3. O Esta dos Par tes re gu la men ta rão, de co mum 
acor do, as si tu a ções de cor ren tes da de nún cia do pre -
sen te acor do.

4. A de nún cia sur ti rá efe i to 6 me ses de po is da
data de no ti fi ca ção.

ARTIGO 19

O pre sen te acor do es ta rá aber to à ade são, me -
di an te ne go ci a ção, a aque le Esta do que no fu tu ro adi -
ram ao Tra ta do de Assun ção.

Fe i to em Mon te vi déu, em 15 de de zem bro de
1997, em um ori gi nal, nos idi o mas por tu guês e es pa -
nhol, sen do am bos igual men te au tên ti cos.

Gu i do di Tel la – Mi nis tro de Re la ci o nes Exte ri o -
res y Cul to Re pú bli ca Argen ti na.

Luiz Fe li pe Lam pre ia – Mi nis tro de Re la ci o nes
Exte ri o res Re pú bli ca Fe de ra ti va del Bra sil.

Ru ben Mel ga re jo Lan zo ni – Mi nis tro de Re la -
ci o nes Exte ri o res Re pú bli ca del Pa ra guay.

Car los Pe rez del Cas til lo – Mi nis tro (i) de Re la -
ci o nes Exte ri o res Uru guay.



REGULAMENTO ADMINISTRATIVO PARA A
APLICAÇÃO DO ACORDO MULTILATERAL

DE SEGURIDADE SOCIAL DO
MERCADO COMUM DO SUL

Os Go ver nos da Re pú bli ca Argen ti na, da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, da Re pu bli ca do Pa ra guai e 
da Re pu bli ca Ori en tal do Uru guai.

Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 16 do
Acor do Mul ti la te ral de Se gu ri da de So ci al, es ta be le -
cem o se guin te Re gu la men to Admi nis tra ti vo:

TÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

ARTIGO 1

Para a apli ca ção do pre sen te Re gu la men to
Admi nis tra ti vo:

1. O ter mo ”acor do“ de sig na o Acor do Mul ti la te -
ral de Se gu ri da de So ci al en tre a Re pú bli ca Argen ti na, 
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa -
ra guai e a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai ou qual quer
ou tro Esta do que ve nha a ade rir.

2. O ter mo ”Re gu la men to Admi nis tra ti vo“ de sig -
na o pre sen te re gu la men to ad mi nis tra ti vo.

3. As ex pres sões e ter mos de fi ni dos no Arti go 1
do acor do têm o mes mo sig ni fi ca do no pre sen te re gu -
la men to ad mi nis tra ti vo.

4. Os pra zos men ci o na dos no pre sen te re gu la -
men to ad mi nis tra ti vo con tar-se-ão, sal vo ex pres sa
men ção em con trá rio, em dias cor ri dos. No caso de
ven ce rem em dia não útil, pror ro gar-se-ão até o dia
útil se guin te.

ARTIGO 2

1. São Au to ri da des Com pe ten tes os ti tu la res: na 
Argen ti na, do Mi nis té rio de Tra ba lho e Se gu ri da de
So ci al e do Mi nis té rio da Sa ú de e Ação So ci al; no
Bra sil, do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So -
ci al e do Mi nis té rio da Sa ú de; no Pa ra guai, do Mi nis té -
rio da Jus ti ça e do Tra ba lho e do Mi nis té rio da Sa ú de
Pu bli ca e Bem-Estar So ci al; e no Uru guai, do Mi nis té -
rio do Tra ba lho e da Se gu ri da de So ci al.

2. São Enti da des Ges to ras na Argen ti na, a
Admi nis tra ção Na ci o nal da Se gu ri da de So ci al
(ANSES), as Ca i xas ou Insti tu tos Mu ni ci pa is e Pro vin -
ci a is de Pre vi dên cia, a Su pe rin ten dên cia de Admi nis -
tra do res de Fun do de Apo sen ta do ri as e Pen sões e as 
Admi nis tra do ras de Fun dos de Apo sen ta do ri as e

Pen sões, no que se re fe re aos re gi mes que am pa ram
as con tin gên ci as de ve lhi ce, in va li dez e mor te ba se a -
das no sis te ma de re par to ou no sis te ma de ca pi ta li -
za ção  in di vi du al, e a Admi nis tra ção Na ci o nal do Se -
gu ro de Sa ú de (ANSSAL) no que se re fe re às pres ta -
ções de sa ú de; no Bra sil, o Insti tu to Na ci o nal do Se -
gu ro So ci al (INSS) e o Mi nis té rio da Sa ú de; no Pa ra -
guai, o Insti tu to de Pre vi dên cia So ci al (IPS); e no Uru -
guai, o Ban co de Pre vi dên cia So ci al (BPS).

3. São Orga nis mos de Li ga ção: na Argen ti na, a
Admi nis tra ção Na ci o nal da Se gu ri da de So ci al
(ANSES) e a Admi nis tra ção Na ci o nal do Se gu ro de
Sa ú de (ANSSAL); no Bra sil, o Insti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al (INSS) e o Mi nis té rio da Sa ú de; no Pa -
ra guai, o Insti tu to de Pre vi dên cia So ci al (IPS); e no
Uru guai, o Ban co de Pre vi dên cia So ci al (BPS).

4. Os Orga nis mos de Li ga ção es ta be le ci dos no
Pa rá gra fo 3 des te ar ti go te rão como ob je ti vo fa ci li tar a 
apli ca ção do acor do e ado tar as me di das ne ces sá ri as 
para lo grar sua má xi ma agi li za ção e sim pli fi ca ção ad -
mi nis tra ti vas.

TÍTULO II
Dis po si ções So bre o Des lo ca men to

Tem po rá rio de Tra ba lha do res

ARTIGO 3

1. Para os ca sos pre vis tos na alí nea ”l.a“ do Arti -
go 5 do Acor do, o Orga nis mo de Li ga ção ex pe di rá,
me di an te so li ci ta ção da em pre sa do Esta do de ori -
gem do tra ba lha dor que for des lo ca do tem po ra ri a -
men te para pres tar ser vi ços no ter ri tó rio de ou tro
Esta do, um cer ti fi ca do no qual cons te que o tra ba lha -
dor per ma ne ce su je i to à le gis la ção do Esta do de ori -
gem, in di can do os fa mi li a res e as se me lha dos que o
acom pa nha rão nes se des lo ca men to. Có pia de tal
cer ti fi ca do de ve rá ser en tre gue ao tra ba lha dor.

2. A em pre sa que des lo cou, tem po ra ri a men te o
tra ba lha dor co mu ni ca rá ao Orga nis mo de Li ga ção do
Esta do que ex pe diu o cer ti fi ca do, nes te caso, a in ter -
rup ção da ati vi da de pre vis ta na si tu a ção an te ri or.

3. Para os ele i tos es ta be le ci dos na alí nea “1.a
do ar ti go 5 do acor do, a em pre sa de ve rá apre sen tar
a so li ci ta ção de pror ro ga ção pe ran te a Enti da de
Ges to ra do Esta do de ori gem. A Enti da de Ges to ra
do Esta do de ori gem ex pe di rá o cer ti fi ca do de pror -
ro ga ção cor res pon den te, me di an te con sul ta pré via e 



ex pres so con sen ti men to da Enti da de Ges to ra do ou -
tro Esta do.

4. A em pre sa apre sen ta rá as so li ci ta ções a que
se re fe rem os Pa rá gra fos 1   3 com trin ta dias de an te -
ce dên cia mí ni ma da ocor rên cia do fato ge ra dor. Em
caso con trá rio, o tra ba lha dor fi ca rá au to ma ti ca men te
su je i to, a par tir do iní cio da ati vi da de ou da data de ex -
pi ra ção do pra zo au to ri za do, à le gis la ção do Esta do
em cujo ter ri tó rio con ti nu ar de sen vol ven do suas ati vi -
da des.

TÍTULO III
Dis po si ções so bre as Pres ta ções de Sa ú de

ARTIGO 4

1. O tra ba lha dor des lo ca do tem po ra ri a men te
nos ter mos da alí nea “1.a” do ar ti go 5 do acor do ou 
seus fa mi li a res ou as se me lha dos, para que pos -
sam ob ter as pres ta ções de sa ú de du ran te o pe río -
do de per ma nên cia no Esta do Par te em que se en -
con trem, de ve rão apre sen tar ao Orga nis mo de Li -
ga ção o cer ti fi ca do alu di do no Pa rá gra fo 1 ou 3 do
ar ti go an te ri or.

ARTIGO 5

O tra ba lha dor ou seus fa mi li a res e as se me lha -
dos que ne ces si ta rem de as sis tên cia mé di ca de ur -
gên cia de ve rão apre sen tar pe ran te a Enti da de Ges to -
ra do Esta do em que se en con trem o cer ti fi ca do ex pe -
di do pelo Esta do de ori gem.

TÍTULO IV
To ta li za ção de Pe río dos de Se gu ro ou Con tri bu i ção

ARTIGO 6

1. De acor do com o pre vis to no Arti go 7 do
acor do, os pe río dos de se gu ro ou con tri bu i ção cum -
pri dos no ter ri tó rio dos Esta dos Par tes se rão con si de -
ra dos, para a con ces são das pres ta ções por ve lhi ce,
ida de avan ça da, in va li dez ou mor te, ob ser van do as
se guin tes re gras:

a) Cada Esta do Par te con si de ra rá os pe río dos
cum pri dos e cer ti fi ca dos por ou tro Esta do, des de que
não se su per po nham, como pe río dos de se gu ro ou
con tri bu i ção, con for me sua pró pria le gis la ção;

b) Os pe río dos de se gu ro ou con tri bu i ção cum -
pri dos an tes do ini cio da vi gên cia do acor do se rão
con si de ra dos so men te quan do o tra ba lha dor ti ver pe -
río dos de tra ba lho a cum prir a par tir des sa data:

c) O pe río do cum pri do em um Esta do Par te, sob 
um re gi me de se gu ro vo lun tá rio, so men te será con si -
de ra do quan do não for si mul tâ neo a um pe río do de
se gu ro ou con tri bu i ção obri ga tó rio cum pri do em ou tro 
Esta do.

2. Nos ca sos em que a apli ca ção do Pa rá gra fo 2
do Arti go 7 do acor do ve nha exo ne rar de suas obri ga -
ções a to das as Enti da des Ges to ras com pe ten tes dos
Esta dos Par tes en vol vi dos, as pres ta ções se rão con ce -
di das ao am pa ro, ex clu si va men te, do ul ti mo dos Esta -
dos Par tes aon de o tra ba lha dor re ú na as con di ções exi -
gi das por sua le gis la ção, com pré via to ta li za ção de to -
dos os pe río dos de se gu ro ou con tri bu i ção cum pri dos
pelo tra ba lha dor em to dos os Esta dos Par tes.

ARTIGO 7

As pres ta ções a que os tra ba lha do res, seus fa -
mi li a res e de pen den tes te nham di re i to, ao am pa ro da
le gis la ção de cada um dos Esta dos Par tes, se rão pa -
gas de acor do com as nor mas se guin tes:

1. Qu an do se re ú nam as con di ções re que ri das
pela le gis la ção de um Esta do Par te para se ter di re i to
às pres ta ções sem que seja ne ces sá rio re cor rer à to -
ta li za ção de pe río dos pre vis ta no Tí tu lo VI do acor do,
a Enti da de Ges to ra cal cu la rá a pres ta ção em vir tu de
uni ca men te do pre vis to na le gis la ção na ci o nal que se
apli que, sem pre ju í zo da to ta li za ção que pos sa so li ci -
tar o be ne fi ciá rio.

2. Qu an do o di re i to a pres ta ções não se ori gi ne
uni ca men te com base nos pe río dos de se gu ro ou
con tri bu i ção cum pri dos no Esta do Con tra tan te de
que se tra te, a li qui da ção da pres ta ção de ve rá ser fe i -
ta to man do-se em con ta a to ta li za ção dos pe río dos
de se gu ro ou con tri bu i ção cum pri das nos ou tros Esta -
dos Par tes.

3. Caso seja apli ca do o pa rá gra fo pre ce den te, a
Enti da de Ges to ra de ter mi na rá, em pri me i ro lu gar, o
va lor da pres ta ção a que o in te res sa do ou seus fa mi li -
a res e as se me lha dos te ri am di re i to como se os pe río -
dos to ta li za dos ti ves sem sido cum pri dos sob sua pró -
pria le gis la ção e, em se gui da, fi xa rá o va lor da pres ta -
ção em pro por ção aos pe río dos cum pri dos ex clu si va -
men te sob tal le gis la ção.

TÍTULO VI
Apre sen ta ção de So li ci ta ções

ARTIGO 8

1. Para ob ter a con ces são das pres ta ções de
acor do com o es ta be le ci do no Arti go 7 pre ce den te, os 



tra ba lha do res ou seus fa mi li a res e as se me lha dos de -
ve rão apre sen tar so li ci ta ção, em for mu lá rio es pe ci al,
ao Orga nis mo de Li ga ção do Esta do em que re si di -
rem.

2. Os tra ba lha do res ou seus fa mi li a res e de pen -
den tes, re si den tes no ter ri tó rio de ou tro Esta do, de ve -
rão di ri gir-se ao Orga nis mo de Li ga ção do Esta do
Par te sob cuja le gis la ção o tra ba lha dor se en con tra va
as se gu ra do no úl ti mo pe río do de se gu ro ou con tri bu i -
ção.

3. Sem pre ju í zo do es ta be le ci do no Pa rá gra fo 1,
as so li ci ta ções di ri gi das às Au to ri da des Com pe ten tes 
ou Enti da des Ges to ras de qual quer Esta do-Par te
aon de o in te res sa do te nha pe río dos de se gu ro ou
con tri bu i ção ou re si dên cia pro du zi rão os mes mos
efe i tos como se ti ves sem sido en tre gues ao Orga nis -
mo de Li ga ção pre vis to nos pa rá gra fos an te ri o res. As
Au to ri da des Com pe ten tes ou Enti da des Ges to ras re -
cep to ras obri gar-se-ão a en viá-las, sem de mo ra, ao
Orga nis mo de Li ga ção com pe ten te, in for man do as
da tas em que as so li ci ta ções fo ram apre sen ta das.

ARTIGO 9

1. Para o trâ mi te das so li ci ta ções das pres ta -
ções pe cu niá ri as, os Orga nis mos de Li ga ção uti li za -
rão um for mu lá rio es pe ci al no qual se rão con sig na -
dos, en tre ou tros, os da dos de fi li a ção do tra ba lha dor
ou, con for me o caso, de seus fa mi li a res e as se me lha -
dos, con jun ta men te com a re la ção e o re su mo dos
pe río dos de se gu ro ou con tri bu i ção cum pri dos pelo
tra ba lha dor nos Esta dos-Par tes.

2. O Orga nis mo de Li ga ção do Esta do onde se 
so li ci ta a pres ta ção ava li a rá, se for o caso, a in ca pa -
ci da de tem po rá ria ou per ma nen te, emi tin do o cer ti -
fi ca do cor res pon den te, que acom pa nha rá os exa -
mes mé di co-pe ri ci a is re a li za dos no tra ba lha dor ou,
con for me o caso, de seus fa mi li a res e as se me lha -
dos.

3. Os la u dos, mé di co-pe ni ci a is do tra ba lha dor
con sig na rão, en tre ou tros da dos, se a in ca pa ci da de
tem po rá ria ou in va li dez é con se qüên cia de aci den te
do tra ba lho ou do en ça pro fis si o nal, e in di ca rão a ne -
ces si da de de re a bi li ta ção pro fis si o nal.

4. O Orga nis mo de Li ga ção do ou tro Esta do pro -
nun ci ar-se-á so bre a so li ci ta ção, em con for mi da de
com sua res pec ti va le gis la ção, con si de ran do-se os
an te ce den tes mé di co-pe ni ci a is pra ti ca dos.

5. O Orga nis mo de Li ga ção do Esta do onde se
so li ci ta a pres ta ção re me te rá os for mu lá ri os es ta be le -
ci dos ao Orga nis mo de Li ga ção do ou tro Esta do.

ARTIGO 10

1. O Orga nis mo de Li ga ção do ou tro Esta do pre -
en che rá os for mu lá ri os re ce bi dos com as se guin tes
in di ca ções:

a) pe río dos de se gu ro ou con tri bu i ção cre di ta -
dos ao tra ba lha dor sob sua pró pria le gis la ção;

b) o va lor da pres ta ção re co nhe ci da de acor do
com o pre vis to no pa rá gra fo 3º do ar ti go 7 do pre sen te 
Re gu la men to Admi nis tra ti vo.

2. O Orga nis mo de Li ga ção in di ca do no pa rá -
gra fo an te ri or re me te rá os for mu lá ri os de vi da men te
pre en chi dos ao Orga nis mo de Li ga ção do Esta do
onde o tra ba lha dor so li ci tou a pres ta ção.

ARTIGO 11

1. A re so lu ção so bre a pres ta ção so li ci ta da pelo
tra ba lha dor ou seus fa mi li a res e as se me lha dos será
en ca mi nha da pela Enti da de Ges to ra de cada Esta -
do-Par te ao do mi cí lio dos mes mos, por meio do res -
pec ti vo Orga nis mo de Li ga ção.

2. Uma có pia da re so lu ção será re me ti da ao
Orga nis mo de Li ga ção ao ou tro Esta do.

TÍTULO VI
Dis po si ções fi na is

ARTIGO 12

As Enti da des Ges to ras e os Orga nis mos de Li -
ga ção dos Esta dos-Par tes de ve rão con tro lar a au ten -
ti ci da de dos do cu men tos apre sen ta dos pelo tra ba lha -
dor ou seus fa mi li a res e as se me lha dos.

ARTIGO 13 

A Co mis são Mul ti la te ral Per ma nen te es ta be le -
ce rá e apro va rá os for mu lá ri os de li ga ção ne ces sá ri -
os para a apli ca ção do Acor do e do Re gu la men to
Admi nis tra ti vo. Tais for mu lá ri os de li ga ção de ve rão
ser uti li za dos pe las Enti da des Ges to ras e Orga nis -
mos de Li ga ção para se co mu ni ca rem en tre si.

ARTIGO 14

O pre sen te Re gu la men to Admi nis tra ti vo terá a
mes ma du ra ção do Acor do.

O pre sen te Acor do será de po si ta do jun to ao Go -
ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai, o qual en vi a rá có pia



au tên ti ca do mes mo aos Go ver nos dos de ma is Esta -
dos-Par tes.

Fe i to em Mon te vi déu, em 15 de de zem bro de
1997, em um ori gi nal, nos idi o mas por tu guês e es -
pa nhol, sen do am bos os tex tos igual men te au tên ti -
cos.

Gu i do di Tel la, Mi nis tro de Re la ci o nes Exte ri o -
res y Cul to Re pú bli ca Argen ti na – Luis Fe li pe Lam -
pre ia, Mi nis tro de Re la ci o nes Exte ri o res Re pú bli ca
Fe de ra ti va del Bra sil – Ru ben Mel ga re jo Lan zo ni,
Mi nis tro de Re la ci o nes Exte ri o res Re pú bli ca del Pa ra -
guay – Car los Pé rez del Cas til lo, Mi nis tro (i) de Re -
la ci o nes Exte ri o res del Uru guay.

MENSAGEM Nº 229, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal:
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do 
Mul ti la te ral de Se gu ri da de So ci al do Mer ca do Co -
mum do Sul e seu Re gu la men to Admi nis tra ti vo, ce le -
bra dos em Mon te vi déu, em 15 de de zem bro de 1997.

Bra sí lia, 11 de fe ve re i ro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 45/DMC – MRE – XCOR MSUL

Bra sí lia, 5 de fe ve re i ro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Por oca sião da XIII Re u nião do Con se lho do Mer -

ca do Co mum, re a li za da nos dias 14 e 15 de de zem bro
de 1997, em Mon te vi déu, os Chan ce le res de Argen ti -
na, Bra sil, Pa ra guai e Uru guai as si na ram o Acor do
Mul ti la te ral de Se gu ri da de So ci al do Mer co sul.

2. Este ins tru men to re pre sen ta um avan ço im -
por tan te da in te gra ção no âm bi to das po lí ti cas pú bli -
cas da área so ci al, em es pe ci al no que se re fe re ao
equa ci o na men to de ques tões emer gen tes de na tu re -
za pre vi den ciá ria.

3. O Bra sil já man tém acor dos bi la te ra is de
pre vi dên cia so ci al com a Argen ti na e o Uru guai,

fir ma dos, res pec ti va men te, em 1978 e 1980, bem
como um acor do de al can ce par ci al, re fe ren te aos tra -
ba lha do res da hi dre lé tri ca de Ita i pu, fir ma do com o
Pa ra guai em 1975.

4. O Acor do Mul ti la te ral de Se gu ri da de So ci al do 
Mer co sul, ela bo ra do com base nes ses acor dos bi la -
te ra is, tem como prin ci pal ob je ti vo o es ta be le ci men to

de um me ca nis mo pa dro ni za do de co or de na ção dos
sis te mas pre vi den ciá ri os no âm bi to do Mer co sul. Tal
co or de na ção não im pli ca al te ra ção nos res pec ti vos
sis te mas de pre vi dên cia, mas per mi te pre ser var os
di re i tos ad qui ri dos ou em fase de aqui si ção por tra ba -
lha do res e seus de pen den tes que se en con trem no
ter ri tó rio de al gum dos pa í ses sig na tá ri os.

5. Com vis tas ao en ca mi nha men to do as sun to à
apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, sub me to a Vos sa
Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres so Na ci -
o nal, jun ta men te com có pi as au tên ti cas do Acor do e
de seu Re gu la men to Admi nis tra ti vo.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO REGIMENTO INTERNO:

RELATÓRIO PRELIMINAR Nº   , DE 1999

Da 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, so bre o tex to do Acor do Mul ti la te ral
de Se gu ri da de So ci al do Mer ca do Co -
mum do Sul e seu Re gu la men to Admi nis -
tra ti vo, ce le bra dos em Mon te vi déu, em 15 
de de zem bro de 1997, am bos en ca mi nha -
dos ao Con gres so Na ci o nal pela Men sa -
gem nº 229, de 1999, do Po der Exe cu ti vo.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

A 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 é cha ma da a opi nar
so bre o tex to do Acor do Mul ti la te ral de Se gu ri da de
So ci al do Mer ca do Co mum do Sul e seu Re gu la -
men to Admi nis tra ti vo, ce le bra dos em Mon te vi déu,
em 15 de de zem bro de 1997, am bos en ca mi nha dos
ao Con gres so Na ci o nal pela Men sa gem nº 229, de
1999, do Po der Exe cu ti vo.

Por se tra tar de ma té ria de in te res se do Mer co -
sul, o di plo ma in ter na ci o nal em pa u ta é sub me ti do ao
exa me pre li mi nar des ta Re pre sen ta ção, à luz do dis -
pos to no in ci so I e §§ 1º e 2º do art. 2º da Re so lu ção nº
1, de 1996-CN. O ob je ti vo dos dis po si ti vos su pra men -
ci o na dos é o de for ne cer sub sí di os ao es tu do da ma -
té ria pe las de ma is co mis sões in cum bi das de seu exa -
me e pa re cer, si tu an do-a no con tex to da in te gra ção
re gi o nal con subs tan ci a da no Mer co sul.



Na Câ ma ra dos De pu ta dos o tex to do Acor do
Mul ti la te ral de Se gu ri da de So ci al do Mer ca do Co mum
do Sul e seu Re gu la men to Admi nis tra ti vo fo ram ini ci al -
men te dis tri bu í dos à Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal. De vol vi dos, acer ta da men te, à
Co or de na ção de Co mis sões para novo des pa cho, à
luz do dis pos to no in ci so I e §§ 1º e 2º do art. 2º da Re -
so lu ção nº 1, de 1996-CN, vi e ram ter a esta Re pre sen -
ta ção para a ela bo ra ção de Re la tó rio Pre li mi nar.

O Acor do Mul ti la te ral de Se gu ri da de So ci al do
Mer ca do Co mum do Sul e seu Re gu la men to Admi nis -
tra ti vo fo ram ce le bra dos em Mon te vi déu, em 15 de
de zem bro de 1997, por oca sião da XIII Re u nião do
Con se lho do Mer ca do Co mum.

Se gun do es cla re ce a Expo si ção de Mo ti vos en -
ca mi nha da a esta Casa pelo Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res, Emba i xa dor Luiz Fe li pe Lam -
pre ia, o Acor do em tela foi ela bo ra do com base nos
acor dos bi la te ra is de pre vi dên cia so ci al que o Bra sil
já man tém com a Argen ti na e o Uru guai, fir ma dos,
res pec ti va men te, em 1978 e 1980, bem como um
acor do de al can ce par ci al, re fe ren te aos tra ba lha do -
res da hi dre lé tri ca de Ita i pu, fir ma do com o Pa ra guai
em 1975.

O Acor do Mul ti la te ral de Se gu ri da de So ci al do
Mer ca do Co mum do Sul tem como prin ci pal ob je ti vo o 
es ta be le ci men to de um me ca nis mo pa dro ni za do de
co or de na ção dos sis te mas pre vi den ciá ri os no âm bi to
do Mer co sul, sem al te rar os res pec ti vos sis te mas
exis ten tes nos pa í ses con tra tan tes, res guar dan do os
di re i tos ad qui ri dos, ou em fase de aqui si ção, do tra ba -
lha dor, bem como de seus de pen den tes, em face da
fle xi bi li za ção do mer ca do de tra ba lho, e ga ran tin do,
com isso, a eqüi da de so ci al.

Res sal to que o pre sen te Acor do foi ob je to de
am plas dis cus sões en tre as áre as téc ni cas dos pa í -
ses en vol vi dos, que con ta ram com a co la bo ra ção de
re no ma dos es pe ci a lis tas in ter na ci o na is. Foi ins pi ra -
do na ex pe riên cia da União Eu ro péia, que tam bém
con ta com um Acor do Mul ti la te ral vol ta do para a
área pre vi den ciá ria.

Em face de todo o ex pos to e da im por tân cia de
que se re ves te o pre sen te ins tru men to in ter na ci o nal
para o bem-es tar das po pu la ções dos pa í ses-mem -
bros do Mer co sul, voto pela apro va ção do tex to do
Acor do Mul ti la te ral de Se gu ri da de So ci al do Mer ca do
Co mum do Sul.

Sala da Co mis são,     –  Pre si den te    ,       Re la tor.

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA
DO MERCOSUL

Re pre sen ta ção Bra si le i ra

MENSAGEM Nº 229, DE 1999
(Do Po der Exe cu ti vo)

PARECER DA COMISSÃO

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par -
la men tar Con jun ta, em re u nião or di ná ria re a li za da
hoje, apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio do Se na -
dor Ge ral do Althoff ofe re ci do à Men sa gem nº
229/99, con clu in do pela apro va ção da Men sa gem
que sub me te à con si de ra ção do Con gres so Na ci o -
nal o tex to do Acor do Mul ti la te ral de Se gu ri da de So -
ci al do Mer ca do Co mum do Sul e seu Re gu la men to
Admi nis tra ti vo, ce le bra do em 15 de de zem bro de
1997.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta -
res: Jú lio Re dec ker, Feu Rosa, Cel so Rus so ma no,
Edi son Andri no e João Herr mann, Pa u lo Del ga do,
Jor ge Bor nha u sen, Ca sil do Mal da ner e Ge ral do
Althoff.

Sala da Co mis são, 24 de no vem bro de 1999 –
De pu ta do Jú lio Re dec ker, Pre si den te.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 286, DE 2001

(Nº 391/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Qu in to Pro to co lo
ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de
Ser vi ços, da Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio (OMC), con clu í do em Ge ne bra, em 
27 de fe ve re i ro de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Qu in to Pro to co -

lo ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços, da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (OMC), con clu í do
em Ge ne bra, em 27 de fe ve re i ro de 1998.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Pro to co lo, bem como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

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























MENSAGEM Nº 1.095, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

De con for mi da de com o dis pos to no art. 84, in ci -
so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do
de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta -
do, Inte ri no, das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Qu in -
to Pro to co lo ao Acor do Ge ral para Co mér cio de Ser vi -
ços, da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (OMC),
con clu í do em Ge ne bra, em 27 de fe ve re i ro de 1998.

Bra sí lia, 9 de agos to de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 242/MRE.

Bra sí lia, em 9 de ju lho de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Em 27 de fe ve re i ro de 1998, fo ram con clu í das
as ne go ci a ções do Qu in to Pro to co lo ao Acor do Ge ral
para Co mér cio de Ser vi ços (GATS) da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio (OMC). O Bra sil par ti ci pou das
ne go ci a ções do Pro to co lo e apre sen tou, nos mol des
re que ri dos pelo GATS, Lis ta de Com pro mis sos Espe -
cí fi cos.

2. Con for me ori en ta ção do GATS, a ofer ta bra si -
le i ra de ser vi ços fi nan ce i ros é di vi di da em dois sub se -
to res: se gu ros e ser vi ços re la ci o na dos, e ban cos e
ou tros ser vi ços fi nan ce i ros. A ori en ta ção bra si le i ra foi
no sen ti do de apro fun dar a ofer ta de ser vi ços fi nan ce -
i ros apre sen ta da em 1995, apro ve i tan do mu dan ças
le gis la ti vas re cen tes, mas sem pre res pe i tan do as
ques tões que so men te se rão es cla re ci das com a re -
gu la men ta ção do Arti go 192 da Cons ti tu i ção. Ao mes -
mo tem po, evi tou-se en fa ti zar as pec tos pu ra men te
co mer ci a is em de tri men to de con si de ra ções e ob je ti -
vos re fe ren tes a es ta bi li da de ma cro e co nô mi ca, su -
per vi são ban cá ria efe ti va e di mi nu i ção da par ti ci pa -
ção es ta tal na alo ca ção de re cur sos para in ter me di a -
ção fi nan ce i ra. Além dis so, a ofer ta bra si le i ra se gue ri -
go ro sa men te a le gis la ção e as prá ti cas atu al men te vi -
gen tes no País.

3. No se tor de se gu ros, com pro me te mo-nos a
não pra ti car res tri ções con tra em pre sas es tran ge i ras
que aqui se ins ta lem e ofe re çam seus ser vi ços, des de 
que se in cor po rem se gun do a Lei bra si le i ra. Não se
ad mi te a pres ta ção de ser vi ço de se gu ro trans fron te i -
ri ço, ou seja, a con tra ta ção de se gu ro com com pa nhia 
sem pre sen ça co mer ci al no País, a não ser para o se -

gu ro de bens ex por ta dos. No cam po dos res se gu ros,
o Bra sil não ad mi tiu o aces so a em pre sas es tran ge i -
ras, nem a ins ta la ção de ser vi do res es tran ge i ros no
País. So men te dois anos após a pri va ti za ção do Insti -
tu to de Res se gu ros do Bra sil e a re gu la men ta ção da
pre sen ça pri va da em res se gu ros, o Bra sil de ve rá as -
su mir com pro mis so na OMC so bre essa ma té ria.

4. A ofer ta bra si le i ra re fe ren te a ban cos e ou tras
ins ti tu i ções fi nan ce i ras re fle te a le gis la ção atu al. Indi -
ca que ins ti tu i ções es tran ge i ras es tão au to ri za das a
es ta be le cer no vas fi li a is e sub si diá ri as des de que
pela via da pri va ti za ção das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
pú bli cas ou des de que au to ri za das, caso a caso, pelo
Po der Exe cu ti vo. Tal com pro mis so con fe re ele va do
grau de dis cri ci o na li da de às au to ri da des fi nan ce i ras
bra si le i ras no con tro le do in gres so de ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras no país. A ofer ta bra si le i ra tam bém con fe re
aces so à pre sen ça co mer ci al es tran ge i ra para ope ra -
ção em al guns ser vi ços re la ci o na dos ao mer ca do de
ca pi ta is, des de que in cor po ra dos se gun do exi gên ci as 
da Lei bra si le i ra.

5. Nes sas con di ções, ele vo à con si de ra ção de
Vos sa Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres -
so Na ci o nal para a ne ces sá ria apro va ção le gis la ti va
do V Pro to co lo ao GATS, acom pa nha do da lis ta de
com pro mis sos es pe cí fi cos do Bra sil, re la ti vo a ser vi -
ços fi nan ce i ros.

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.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2001

(Nº 399/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Pro to co lo Ushu a -
ia so bre Com pro mis so De mo crá ti co no
Mer co sul, Bo lí via e Chi le, as si na do em 24 
de ju nho de 1998, por oca sião da XIV Re -
u nião do Con se lho do Mer ca do Co mum.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Pro to co lo Ushu a ia 
so bre Com pro mis so De mo crá ti co no Mer co sul, Bo lí via
e Chi le, as si na do em 24 de ju nho de 1998, por oca sião
da XIV Re u nião do Con se lho do Mer ca do Co mum.



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 im pli quem re -
vi são do re fe ri do Pro to co lo, bem como qua is quer ajus -
tes com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art.
49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou
com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

PROTOCOLO DE USHUAIA
 SOBRE COMPROMISSO DEMOCRÁTICO NO

MERCOSUL,  BOLÍVIA E CHILE

A Re pú bli ca Argen ti na, a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa ra guai e a Re pú bli ca Ori -
en tal do Uru guai, Esta dos-Par te do Mer co sul, as sim
como a Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca de Chi le,
do ra van te de no mi na dos Esta dos-Par te do pre sen te
Pro to co lo.

Re a fir man do os prin cí pi os e ob je ti vos do Tra ta -
do de Assun ção e seus Pro to co los, as sim como os
dos Acor dos de Inte gra ção ce le bra dos en tre o Mer co -
sul e a Re pú bli ca da Bo lí via e en tre o Mer co sul e a
Re pú bli ca do Chi le.

Re i te ran do o que ex pres sa a De cla ra ção Pre si -
den ci al de Las Le ñas, de 27 de ju nho de 1992, no
sen ti do de que a ple na vi gên cia das ins ti tu i ções de -
mo crá ti cas é con di ção in dis pen sá vel para a exis tên -
cia e o de sen vol vi men to do Mer co sul.

Ra ti fi can do a De cla ra ção Pre si den ci al so bre
Com pro mis so De mo crá ti co no Mer co sul e o Pro to co -
lo de Ade são àque la De cla ra ção por par te da Re pú -
bli ca da Bo lí via e da Re pú bli ca do Chi le,

Acor dam o Se guin te:

Arti go 1

A ple na vi gên cia das ins ti tu i ções de mo crá ti cas
é con di ção es sen ci al para o de sen vol vi men to dos
pro ces sos de in te gra ção en tre os Esta dos-Par te do
pre sen te Pro to co lo.

Arti go 2

O pre sen te Pro to co lo se apli ca rá às re la ções
que de cor ram dos res pec ti vos Acor dos de Inte gra ção
vi gen tes en tre os Esta dos-Par te do pre sen te pro to co -
lo, no caso de rup tu ra da or dem de mo crá ti ca em al -
gum de les.

Arti go 3

Toda rup tu ra da or dem de mo crá ti ca em um dos
Esta dos-Par te do pre sen te Pro to co lo im pli ca rá a apli -

ca ção dos pro ce di men tos pre vis tos nos ar ti gos se -
guin tes.

Arti go 4

No caso de rup tu ra da or dem de mo crá ti ca em
um Esta do Par te do pre sen te Pro to co lo, os de ma is
Esta dos-Par te pro mo ve rão as con sul tas per ti nen tes
en tre si e com o Esta do afe ta do.

Arti go 5

Qu an do as con sul tas men ci o na das no ar ti go
an te ri or re sul ta rem in fru tí fe ras, os de ma is Esta -
dos-Par te do pre sen te Pro to co lo, no âm bi to es pe cí fi -
co dos Acor dos de Inte gra ção vi gen tes en tre eles,
con si de ra rão a na tu re za e o al can ce das me di das a
se rem apli ca das, le van do em con ta a gra vi da de da si -
tu a ção exis ten te.

Tais me di das com pre en de rão des de a sus pen -
são do di re i to de par ti ci par nos di fe ren tes ór gãos dos
res pec ti vos pro ces sos de in te gra ção até a sus pen são 
dos di re i tos e obri ga ções re sul tan tes des tes pro ces -
sos.

Arti go 6

As me di das pre vis tas no ar ti go 5 pre ce den te se -
rão ado ta das por con sen so pe los Esta dos-Par te do
pre sen te Pro to co lo, con for me o caso e em con for mi -
da de com os Acor dos de Inte gra ção vi gen tes en tre
eles, e co mu ni ca das ao Esta do afe ta do, que não par -
ti ci pa rá do pro ces so de ci só rio per ti nen te. Tais me di -
das en tra rão em vi gor na data em que se faça a co mu -
ni ca ção res pec ti va.

Arti go 7

As me di das a que se re fe re o ar ti go 5 apli ca das
ao Esta do Par te afe ta do ces sa rão a par tir da data da
co mu ni ca ção a tal Esta do da con cor dân cia dos Esta -
dos que ado ta ram tais me di das de que se ve ri fi cou o
ple no res ta be le ci men to da or dem de mo crá ti ca, o que
de ve rá ocor rer tão logo o res ta be le ci men to seja efe ti -
vo.

Arti go 8

O pre sen te Pro to co lo é par te in te gran te do Tra -
ta do de Assun ção e dos res pec ti vos Acor dos de Inte -
gra ção ce le bra dos en tre o Mer co sul e a Re pú bli ca da
Bo lí via e en tre o Mer co sul e a Re pú bli ca do Chi le.

Arti go 9

O pre sen te Pro to co lo se apli ca rá aos Acor dos
de Inte gra ção que ve nham a ser no fu tu ro ce le bra dos
en tre o Mer co sul e a Bo lí via, o Mer co sul e o Chi le e



en tre os seis Esta dos-Par te des te Pro to co lo, do que
se de ve rá fa zer men ção ex pres sa em tais ins tru men -
tos.

Arti go 10

O pre sen te Pro to co lo en tra rá em vi gor para os
Esta dos-Par te do Mer co sul trin ta dias de po is da data
do de pó si to do quar to ins tru men to de ra ti fi ca ção jun to 
ao Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai.

O pre sen te Pro to co lo en tra rá en vi gor para os
Esta dos-Par te do Mer co sul e a Re pú bli ca da Bo lí via
ou a Re pú bli ca do Chi le, con for me o caso, trin ta dias
de po is que a Se cre ta ria-Ge ral da ALADI te nha in for -
ma do às cin co Par tes Sig na tá ri as cor res pon den tes
que ne las se cum pri ram os pro ce di men tos in ter nos
para sua in cor po ra ção aos res pec ti vos or de na men -
tos ju rí di cos na ci o na is.

Fe i to na Ci da de de Ushu a ia, Re pú bli ca Argen ti -
na, no dia vin te e qua tro do mês de Ju lho do ano de
mil no ve cen tos e no ven ta e oito, em três ori gi na is nos
idi o mas Espa nhol e Por tu guês, sen do am bos os tex -
tos igual men te au tên ti cos.

Pela Re pú bli ca Argen ti na, – Car los Saul Me -
nem, Gu i do di Tel la.

Pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, – Fer nan do
Hen ri que Car do so, Luiz Fe li pe Lam pre ia.

Pela Re pú bli ca Del Pa ra guay, – Juan Car los
Was mosy, Ru ben Mel ga re jo Lan zo ni.

Pela Re pú bli ca Ori en tal do Uru guay, – Ju lio Ma -
ria San gui net ti, Di di er Opert ti Ba dan.

Pela Re pú bli ca Da Bo lí via , – Hugo Ban zer, Ja -
vi er Mu ril lo De La Ro cha.

Pela Re pú bli ca Do Chi le, – Edu ar do Frei
Ruiz-Ta gle, Jose Mi guel Insul za.

MENSAGEM Nº 547, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Pro to -
co lo de Ushu a ia so bre Com pro mis so De mo crá ti co no
Mer co sul, Bo lí via e Chi le, as si na do em 24 de ju lho de
1998, por oca sião da XIV Re u nião do Con se lho do
Mer ca do Co mum.

Bra sí lia, 30 de abril de 1999. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 129/MRE

Bra sí lia, 29 de abril de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia o ane xo Pro to co lo de Ushu a ia so bre Com -
pro mis so De mo crá ti co no Mer co sul, Bo lí via e Chi le,
as si na do em 24 de ju lho de 1998, por oca sião da XIV
Re u nião do Con se lho do Mer ca do Co mum.

2. O re fe ri do ins tru men to re i te ra os ter mos da
De cla ra ção Pre si den ci al so bre Com pro mis so De mo -
crá ti co no Mer co sul e do Pro to co lo de Ade são a essa
De cla ra ção por par te da Bo lí via e do Chi le, fir ma dos
em San Luis, Argen ti na, no dia 25 de ju nho de 1996, e 
es ta be le ce que a ple na vi gên cia das ins ti tu i ções de -
mo crá ti cas cons ti tui con di ção es sen ci al para o de -
sen vol vi men to dos pro ces sos de in te gra ção en tre
seus Esta dos Par tes. O Pro to co lo de Ushu a ia é par te
in te gran te do Tra ta do de Assun ção e dos res pec ti vos
Acor dos de in te gra ção ce le bra dos en tre o Mer co sul,
Bo lí via e Chi le.

3. Com vis tas ao en ca mi nha men to da ma té ria à
apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, sub me to a Vos sa
Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres so Na ci -
o nal, jun ta men te com có pi as au tên ti cas do Pro to co lo.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-
GERAL DE MESA, NOS TERMOS DO ART. 250 DO
REGIMENTO EXTERNO

REAPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA COMISSÃO
PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL

MENSAGEM Nº 547, DE 1999

Sub me te à con si de ra ção do Con -
gres so Na ci o nal o tex to do Pro to co lo de
Ushu a ia so bre Com pro mis so De mo crá ti -
co no Mer co sul, Bo lí via e Chi le, as si na do 
em 24 de ju nho de 1998, por oca sião da
XIV Re u nião do Con se lho do Mer ca do
Co mum.

Au tor: Po der Exe cu ti vo.
Re la tor: De pu ta do Luiz Ma i nar di.

I – Re la tó rio

O Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca sub me te à con si de ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, por meio da Men sa gem nº 547, de 1999, acom pa -



nha da de ex po si ção de mo ti vos fir ma da pelo Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to
do Pro to co lo de Ushu a ia so bre Com pro mis so De mo -
crá ti co no Mer co sul, Bo lí via e Chi le, as si na do em 24
de ju nho de 1998, por oca sião da XIV Re u nião do
Con se lho do Mer ca do Co mum.

Re ce bi da pelo Con gres so Na ci o nal, a Men sa -
gem nº 547, de 1999 foi dis tri bu í da à 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, em cum pri men to do dis pos to nos in ci sos I
e II e nos §§ 2º e 3º do ar ti go 2º da Re so lu ção nº 1 de
1996-CN, a fim de que este ór gão téc ni co apre sen te
re la tó rio cir cuns tan ci a do so bre a ma té ria.

O ins tru men to in ter na ci o nal que ora con si de ra -
mos foi fir ma do pe los qua tro pa í ses mem bros do
Mer co sul, e tam bém pe los pa í ses as so ci a dos ao blo -
co, Chi le e Bo lí via, com vis tas a es ta be le cer e re co -
nhe cer, de fi ni ti va men te, a ple na vi gên cia do re gi me
de mo crá ti co como con di ção es sen ci al para o de sen -
vol vi men to dos pro ces sos de in te gra ção en tre os
seis pa í ses e, so bre tu do para a par ti ci pa ção no Mer -
co sul.

A ques tão da vi gên cia da de mo cra cia nos Esta -
dos Par tes do Mer co sul é um tema re cor ren te nas re -
u niões do Con se lho do Mer ca do Co mum des de os
pri mór di os da sua for ma ção. Tal fato deve-se à re a li -
da de his tó ri ca da ma i o ria das re pú bli cas la ti no-ame ri -
ca nas, vez por ou tra sub me ti das a re gi mes de ex ce -
ção. Tam bém os pa í ses que com põem o Mer co sul, in -
fe liz men te, amar ga ram em um pas sa do re la ti va men te 
re cen te, a tris te ex pe riên cia das di ta du ras.

Assim, de se jo sos de por fim, de fi ni ti va men te,
aos ris cos de que con vic ções e re gi mes po lí ti cos que 
não res pe i tam as li ber da des in di vi du a is, so ci a is e
po lí ti cas dos ci da dãos, pu des sem che gar ao po der,
os Esta dos Par tes do Mer co sul, im bu í dos da con vic -
ção de que o pro ces so de in te gra ção por ele en gen -
dra do re pre sen ta a me lhor op ção de in ser ção de
suas eco no mi as no ce ná rio in ter na ci o nal glo ba li za -
do e no co mér cio in ter na ci o nal, e, de ou tra par te, di -
an te da cer te za co mum de que a de mo cra cia é o re -
gi me que me lhor cor res pon de aos an se i os po pu la -
res de li ber da de po lí ti ca, de de sen vol vi men to eco nô -
mi co e de me lho ria das con di ções de vida de suas
po pu la ções, re sol ve ram in cor po rar à in te gra ção eco -
nô mi ca o seu com pro mis so re cí pro co com a de mo -
cra cia, con du zin do-a à con di ção de re qui si to es sen -

ci al à par ti ci pa ção e per ma nên cia como mem bro do
Mer co sul.

Ain da em 1992, os Che fes de Esta do do Mer co -
sul e do Chi le, re u ni dos em Las Le nhas, fir ma ram a
”De cla ra ção Pre si den ci al de Las Le nhas ”, na qual as -
sen tou-se , pela pri me i ra vez, o prin ci pio de que a ple -
na vi gên cia das ins ti tu i ções de mo crá ti cas é con di ção
in dis pen sá vel para a exis tên cia e o de sen vol vi men to
do Mer co sul. Tal de cla ra ção fi cou co nhe ci da como
Cláu su la De mo crá ti ca. Pos te ri or men te, foi fir ma da a
”De cla ra ção Pre si den ci al so bre Com pro mis so De mo -
crá ti co no Mer co sul ”, à qual ade ri ram a Bo lí via e o
Chi le.

Tais ins tru men tos, as sim como o Pro to co lo de
Ushu a ia, que ora con si de ra mos, fo ram fir ma dos tam -
bém pelo Chi le e pela Bo lí via ten do em vis ta que es -
ses pa í ses con clu í ram com o Mer co sul acor dos de
as so ci a ção vi san do à for ma ção, com cada um de les,
de uma zona de li vre co mér cio.

O com pro mis so de mo crá ti co – tam bém co nhe -
ci do coma cláu su la de mo crá ti ca – en tre os pa í ses do 
Mer co sul já deu pro vas pa ten tes de sua efi cá cia. Re -
cen te men te, as ins ti tu i ções de mo crá ti cas fo ram se ri -
a men te ame a ça das no Pa ra guai. Na oca sião, as fir -
mes pos tu ras dos de ma is pa í ses do Mer co sul, no
sen ti do de re pu di ar o rom pi men to com a es ta bi li da -
de ins ti tu ci o nal e a de fe sa in con di ci o nal da de mo cra -
cia, evo can do in clu si ve os com pro mis sos e os in te -
res ses exis ten tes no con tex to do pro ces so de in te -
gra ção, de sem pe nha ram um pa pel de ci si vo para
que a cri se no Pa ra guai che gas se a bom ter mo, ha -
ven do sido pre ser va do o re gi me de mo crá ti co na que -
le país.

O Pro to co lo de Ushu a ia re co nhe ce ca rá ter ju rí -
di co ao com pro mis so de mo crá ti co. Trans for ma o prin -
cí pio da de fe sa so li dá ria das ins ti tu i ções de mo crá ti -
cas en tre os Esta dos Par tes em nor ma de di re i to po si -
ti vo. Tra ta-se, por tan to de um ato in ter na ci o nal, no
qual são in se ri dos com pro mis sos re ves ti dos de obri -
ga to ri e da de, di fe ren te men te dos com pro mis sos an te -
ri o res, su pra ci ta dos, os qua is, por sua na tu re za, pos -
su i am ca rá ter me ra men te de cla ra tó rio. Ou seja, an tes 
mo ral men te obri ga dos a de fen der a de mo cra cia, a
par tir da fir ma do ins tru men to sob exa me, os Esta dos
Par tes do Mer co sul, re sul tam ju ri di ca men te obri ga -
dos – no con tex to do or de na men to ju rí di co do Mer co -
sul e do di re i to in ter na ci o nal – a pra ti car a de mo cra cia 
in ter na men te e a de fen dê-la, quan do ela for ame a ça -



da em ou tro Esta do Par te. Ga nha for ça por tan to, o
com pro mis so de mo crá ti co, cujo des cum pri men to
pode re sul tar, in clu si ve, na sus pen são dos di re i tos e
obri ga ções de ti dos pelo Esta do em ra zão de sua con -
di ção de mem bro do Mer co sul, nos ter mos do ar ti go
1º e 5º do pro to co lo.

É im por tan te des ta car que o pro to co lo es ta be le -
ce um pro ces so de con sul tas pré vi as en tre os Esta -
dos Par tes toda vez que se ve ri fi car a rup tu ra da or -
dem de mo crá ti ca em um de les. So men te no caso
des sas con sul tas re sul ta rem in fru tí fe ras é que pas sa -
rão os Esta dos Par tes, à ex ce ção da que le onde se
ob ser vou a rup tu ra, a con si de rar a na tu re za e o al can -
ce das me di das a se rem apli ca das, le van do em con ta
a gra vi da de da si tu a ção exis ten te. Tais me di das po de -
rão im pli car des de a pro i bi ção de par ti ci par do pro -
ces so de ci só rio dos ór gãos do Mer co sul até a sus -
pen são de to dos os di re i tos e obri ga ções ine ren tes à
con di ção de Esta do Par te ou as so ci a do (ca sos da
Bo lí via e do Chi le). Essas me di das se rão po rém sus -
pen sa uma vez que se ve ri fi que o res ta be le ci men to
do re gi me de mo crá ti co no Esta do que des cum priu o
com pro mis so de mo crá ti co.

Assim, con si de ra do o gran de in te res se de que
se re ves te o com pro mis so in ter na ci o nal com a de mo -
cra cia, cons tan te do pro to co lo fir ma do em Ushu a ia e,
des tar te as su mi do pelo Bra sil e pe los de ma is pa í ses
mem bros e as so ci a dos ao Mer co sul, es ta mos con -
ven ci dos de que este há de ser vir de re for ço e ga ran -
tia su ple men tar ao avan ço e à per pe tu a ção do pro -
ces so de in te gra ção, bem como ao de sen vol vi men to
e o ama du re ci men to po lí ti co de nos sas so ci e da des,
ra zão pela qual so mos fa vo rá ve is à sua apro va ção
pelo Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões,    de    de 1999. – De pu ta do
Luiz Ma i nar di, Re la tor.

MENSAGEM Nº 547, DE 1998
(Po der Exe cu ti vo)

PARECER DA COMISSÃO

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la -
men tar Con jun ta, em re u nião or di ná ria re a li za da hoje, 
apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio do De pu ta do
Luiz Ma i nar di ofe re ci do à Men sa gem nº 547/99, con -
clu in do pela apro va ção da Men sa gem que sub me te à

con si de ra ção do Con gres so Na ci o nal o tex to do Pro -
to co lo de Ushu a ia so bre Com pro mis so De mo crá ti co
no Mer co sul, Bo lí via e Chi le, as si na do em 24 de ju nho 
de 1998, por oca sião da XIV Re u nião do Con se lho do
Mer ca do Co mum.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta -
res: De pu ta dos: Jú lio Re dec ker, Pre si den te; Feu
Rosa, Se cre tá rio-Ge ral Adjun to; San tos Fi lho, Con fú -
cio Mou ra e Luiz Ma i nar di, ti tu la res, De pu ta dos Cel so
Rus su ma no e Pa u lo Del ga do, su plen tes. Se na do res:
Ge ral do Althoff, ti tu lar. Mar lu ce Pin to, su plen te.

Sala da Co mis são, em 23 de se tem bro de 1999.
– De pu ta do Jú lio Re dec ker, Pre si den te.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 288, DE 2001

(Nº 402/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va os tex tos da Emen da ao
Ane xo I e dos dois no vos Ane xos (VIII e
IX) à Con ven ção de Ba si léia so bre o Con -
tro le do Mo vi men to Trans fron te i ri ço de
Re sí du os Pe ri go sos e seu De pó si to, ado -
ta dos du ran te a IV Re u nião da Con fe rên -
cia das Par tes, re a li za da em Ku ching, na
Ma lá sia, em 27 de fe ve re i ro de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º Fica apro va do o tex to da Emen da ao Ane -

xo I e dos dois no vos Ane xos (VIII e IX) à Con ven ção
de Ba si léia so bre o Con tro le do Mo vi men to Trans fron -
te i ri ço de Re sí du os Pe ri go sos e seu De pó si to, ado ta -
dos du ran te a IV Re u nião da Con fe rên cia das Par tes,
re a li za da em Ku ching, na Ma lá sia, em 27 de fe ve re i ro
de 1998.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, 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.

























7  “Fora do Pra zo” sig ni fi ca que o pro du to não foi usa do den tro do pra zo re co men da do pelo fa bri can te.











































re sí du os pe ri go sos e ou tros re sí du os co ber tos pela
Con ven ção de Ba si léia.

6. No en ten di men to de que o as sun to deva ser
en ca mi nha do à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, sub -
me to a Vos sa Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao

Con gres so Na ci o nal, jun ta men te com có pi as au tên ti -
cas dos Ane xos e da Emen da.

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.





















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

Pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral, de 11-9-2001.



PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 289, DE 2001 

(Nº 444/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor 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 do Peru so -
bre Co o pe ra ção em ma té ria de Pre ven -
ção do Con su mo, Re a bi li ta ção, Con tro le
da Pro du ção e do Trá fi co Ilí ci to de Entor -
pe cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi cas e
seus De li tos Co ne xos, ce le bra do em
Lima, em 28 de se tem bro de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor 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 do Peru so bre Co o pe ra ção em ma té -
ria de Pre ven ção do Con su mo, Re a bi li ta ção, Con tro le 
da Pro du ção e do Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes e
Subs tân ci as Psi co tró pi cas e seus De li tos Co ne xos,
ce le bra do em Lima, em 28 de se tem bro de 1999.

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 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.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

REPÚBLICA DO PERU SOBRE COOPERAÇÃO 
EM MATÉRIA DE PREVENÇÃO DO CONSUMO,
REABILITAÇÃO, CONTROLE DA PRODUÇÃO 

E DO TRÁFICO DE ILÍCITO DE ENTORPECENTES 
E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS E 

SEUS DELITOS CONEXOS

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 do Peru (do ra van te de no mi -
na dos “Par tes Con tra tan tes”)

Cons ci en tes de que a co o pe ra ção bi la te ral re -
sul ta fun da men tal para en fren tar os pro ble mas de ri -
va dos do uso in de vi do e do trá fi co ilí ci to de dro gas;

Ten do em vis ta as re co men da ções con ti das na
”Con ven ção das Na ções Uni das con tra o Trá fi co Ilí ci -
to de Entor pe cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi cas“,
apro va da em Vi e na em 20 de de zem bro de 1988, do -
ra van te de no mi na da ”a Con ven ção“, bem como a
Estra té gia Anti dro gas no He mis fé rio, apro va da pela
Co mis são Inte ra me ri ca na para o Con tro le do Abu so
de Dro gas – CICAD, em 16 de ou tu bro de 1996;

Pre o cu pa dos com os da nos ir re pa rá ve is que ca -
u sa à vida hu ma na o uso in de vi do de subs tân ci as en -
tor pe cen tes e psi co tró pi cas;

Con si de ran do que, para ob ter re sul ta dos efi -
ca zes con tra as di ver sas ma ni fes ta ções do trá fi co
de en tor pe cen tes e subs tân ci as psi co tró pi cas, é
ne ces sá rio o in ter câm bio per ma nen te da in for ma -
ção, a fim de pre ve nir, con tro lar e re pri mir essa ati vi -
da de ilí ci ta;

Com pre en den do que o fe nô me no das dro gas é
um pro ble ma com ple xo e in te gral, e cons ci en tes da
ne ces si da de de for ta le cer, tan to as es tra té gi as, no
âm bi to da Pre ven ção/Pro mo ção da Sa ú de, quan to as 
nor mas, no da Re a bi li ta ção e do Tra ta men to, é ne ces -
sá rio o in ter câm bio de ex pe riên ci as bem su ce di das,
de in ves ti ga ções re le van tes e de es pe ci a lis tas a fim
de con tri bu ir para o aper fe i ço a men to mú tuo das
ações re a li za das ou por re a li zar;

Acor dam o se guin te:

ARTIGO I
Obje ti vo e Alcan ce

1. O ob je ti vo do pre sen te Acor do é o em pre en di -
men to con jun to de es for ços pe las Par tes Con tra tan -
tes, a fim de har mo ni zar po lí ti cas de co o pe ra ção téc -
ni ca e fi nan ce i ra, bem como re a li zar pro gra mas es pe -
cí fi cos em ma té ria de de sen vol vi men to al ter na ti vo,
pre ven ção e con tro le efi caz da pro du ção, do trá fi co ilí -
ci to e do con su mo de dro gas, bem como de seus de li -
tos co ne xos. Com tal ob je ti vo, as Par tes Con tra tan tes
ce le bra rão acor dos es pe cí fi cos em ma té ria de vi gi -
lân cia sa ni tá ria, me di das para pre ven ção e con tro le
de la va gem de di nhe i ro; con tro le de pre cur so res, pro -
du tos e in su mos quí mi cos; co o pe ra ção ju di ci al; con -
tro le do trá fe go de ae ro na ves; e ou tros que con si de -
rem con ve ni en tes.

2. As Par tes Con tra tan tes cum pri rão as obri ga -
ções de ri va das do pre sen te Acor do con for me os prin -
cí pi os de au to de ter mi na ção, de não in ter ven ção em
as sun tos in ter nos, de igual da de ju rí di ca e de res pe i to
à in te gri da de ter ri to ri al dos Esta dos.

3. As Par tes Con tra tan tes pres tar-se-ão as sis -
tên cia téc ni ca para apo i ar pro gra mas de ca pa ci ta ção
nas áre as de ex pe riên cia de cada uma de las, a fim de
me lho rar a efi cá cia, tan to nas es tra té gi as de pre ven -
ção, de pro mo ção da sa ú de, de tra ta men to e re a bi li ta -
ção como nos re sul ta dos da luta con tra to das as mo -
da li da des do trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e subs -
tân ci as psi co tró pi cas e seus de li tos co ne xos.

4. As Par tes Con tra tan tes, quan do for o caso e
sem pre que não in frin jam seu Di re i to in ter no, po de rão 
au to ri zar suas au to ri da des com pe ten tes a de sen vol -
ve rem ações co or de na das, com o fim de re a li zar ope -
ra ções de in ves ti ga ção con tra a pro du ção, trá fi co,



ven da e dis tri bu i ção ilí ci ta de en tor pe cen tes e subs -
tân ci as psi co tró pi cas e seus de li tos co ne xos, nos ter -
mos de tal au to ri za ção.

ARTIGO II
Inter câm bio de Infor ma ções

Re pres são
1. As Par tes Con tra tan tes po de rão in ter cam bi ar

in for ma ções que pos su am so bre in di ví du os ou or ga -
ni za ções cri mi no sas, e seus mé to dos de ação vin cu -
la dos ao trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e subs tân ci as
psi co tró pi cas.

2. As Par tes Con tra tan tes tro ca rão in for ma ções
so bre po lí ti cas e pro gra mas de pre ven ção e re a bi li ta -
ção de de pen den tes de dro gas, le gis la ção vi gen te, in -
ves ti ga ção po li ci al so bre o trá fi co ilí ci to de en tor pe -
cen tes e subs tân ci as psi co tró pi cas.

3. Além dis so, na me di da em que o seu or de na -
men to in ter no as sim o per mi tir, as Par tes Con tra tan -
tes di vul ga rão os re sul ta dos ob ti dos nas in ves ti ga -
ções e pro ces sos re a li za dos por suas res pec ti vas au -
to ri da des com pe ten tes. Como con se qüên cia da co o -
pe ra ção ofe re ci da em vir tu de des te acor do, in for ma -
rão so bre as ati vi da des de re pres são que te nham re -
a li za do como re sul ta do da as sis tên cia nele pre vis ta.

4. As Par tes Con tra tan tes com pro me tem-se a
uti li zar os me i os pró pri os para a tro ca de in for ma ção
não ju di ci al e, quan do for o caso, re cor re rão aos for -
ne ci dos pela Inter pol; do mes mo modo, e em cir cuns -
tân ci as ex cep ci o na is, as Par tes Con tra tan tes po de -
rão re cor rer à Inter pol para trans mi tir pe di dos de as -
sis tên cia ju di ciá ria re cí pro ca e qual quer ou tra in for -
ma ção, con for me pre vis to na Con ven ção.

De sen vol vi men to Alter na ti vo
As Par tes Con tra tan tes tro ca rão in for ma ções,

pu bli ca ções e re sul ta dos de es tu dos e in ves ti ga ções
so bre cul ti vos pre cur so res de dro gas e ati vi da des
eco nô mi cas al ter na ti vas.

Pre ven ção e Re a bi li ta ção
1. As Par tes Con tra tan tes pres tar-se-ão as sis -

tên cia téc ni ca a fim de pro mo ver a in ves ti ga ção des ti -
na da a le van tar in for ma ção re le van te a as pec tos re la -
ci o na dos com a Pre ven ção/Pro mo ção da Sa ú de e
Re a bi li ta ção e Tra ta men to.

2. As Par tes Con tra tan tes pres tar-se-ão as sis -
tên cia téc ni ca a fim de con ce ber, na me di da do pos sí -
vel, um sis te ma de in for ma ção que, res pe i tan do as
par ti cu la ri da des de cada país, de sen vol va nor mas
co muns e com pa tí ve is.

3. As Par tes Con tra tan tes, se gun do suas pos si bi -
li da des, po de rão tro car pu bli ca ções e tra ba lhos de

pes qui sa so bre te mas de Pre ven ção/Pro mo ção da Sa -
ú de e Tra ta men to e Re a bi li ta ção, ela bo ra dos por ins ti -
tu i ções lo ca is go ver na men ta is e não go ver na men ta is.

4. As Par tes Con tra tan tes fa ci li ta rão a in cor po -
ra ção mú tua das re des so ci a is ins ti tu ci o na is e de in -
for ma ção às qua is cada uma de las per ten ça, em re la -
ção aos te mas de Pre ven ção/Pro mo ção da Sa ú de e
Tra ta men to e Re a bi li ta ção.

ARTIGO III
Assis tên cia Téc ni ca

As Par tes Con tra tan tes, na me di da do pos sí vel,
re a li za rão se mi ná ri os, con fe rên ci as e cur sos de tre i -
na men to e es pe ci a li za ção so bre as ma té ri as ob je to
des te acor do.

Re pres são
1. As Par tes Con tra tan tes pres tar-se-ão as sis -

tên cia téc ni ca no pla ne ja men to e exe cu ção de pro -
gra mas de in ves ti ga ção e ca pa ci ta ção que ob je ti vam
a tro ca de co nhe ci men tos so bre a ati vi da de das or ga -
ni za ções cri mi no sas em to dos os es ca lões pró pri os
do trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e subs tân ci as psi -
co tró pi cas e seus de li tos co ne xos.

Pre ven ção e Re a bi li ta ção
1. As Par tes Con tra tan tes pro mo ve rão o in ter -

câm bio de pro pos tas para o de sen vol vi men to de no -
vos pro gra mas que abram al ter na ti vas e pos si bi li da -
des no âm bi to da Pre ven ção, Pro mo ção da Sa ú de,
Tra ta men to e Re a bi li ta ção.

2. As Par tes Con tra tan tes tro ca rão ex pe riên ci as
so bre o pa pel dos di fe ren tes ser vi ços te ra pêu ti cos na
pres ta ção de as sis tên cia e so bre as ne ces si da des
de les de ri va das.

3. As Par tes Con tra tan tes ela bo ra rão es tu dos e
pro je tos de sen si bi li za ção da co mu ni da de com o ob je ti -
vo de apo i ar a re a bi li ta ção dos de pen den tes de dro gas.

ARTIGO IV
Ações Co or de na das em Ma té ria de Re pres são

1. As Par tes Con tra tan tes, sem pre que a efi cá cia
de uma ope ra ção con tra o trá fi co de en tor pe cen tes e
subs tân ci as psi co tró pi cas e de li tos co ne xos as sim o
exi gir, re a li za rão ações co or de na das a par tir de seus
ter ri tó ri os, po den do in ter cep tar em bar ca ções de am bas 
as na ções, sus pe i tas de re a li zar trá fi co ilí ci to de dro gas
nas vias flu vi a is li mí tro fes de am bos os Esta dos.

2. De for ma a am pli ar a co o pe ra ção pre vis ta no
pre sen te Acor do, e con for me es ta be le ci do na alí nea a
do in ci so I do Arti go 9 da Con ven ção, as Par tes Con -
tra tan tes exa mi na rão a pos si bi li da de de de sig nar ofi -



ci a is de li ga ção, cujo per fil e fun ções a se rem de sem -
pe nha das se rão de fi ni das de co mum acor do.

3. As Par tes Con tra tan tes as sis tir-se-ão no pla -
ne ja men to e or ga ni za ção de ações co or de na das con -
tra o trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes, subs tân ci as psi -
co tró pi cas e seus de li tos co ne xos. Para a exe cu ção
das ope ra ções re sul tan tes da as sis tên cia pre vis ta
nes te Arti go, as au to ri da des com pe ten tes de cada
uma das Par tes Con tra tan tes atu a rão uni ca men te em 
seu res pec ti vo ter ri tó rio.

ARTIGO V
Co mis são Pe ru a no-Bra si le i ra

1.Para a im ple men ta ção do pre sen te acor do, fica
es ta be le ci da uma Co mis são Pe ru a no-Bra si le i ra, in te gra -
da por mem bros de sig na dos pe las au to ri da des com pe -
ten tes das duas Par tes Con tra tan tes; este ór gão re to ma -
rá os tra ba lhos da Co mis são Mis ta que fun ci o nou no
mar co do Con vê nio de Assis tên cia Re cí pro ca para a Re -
pres são ao Trá fi co Ilí ci to de Dro gas que Pro du zem De -
pen dên cia, as si na do em 5 de no vem bro de 1976.

2.A Co mis são terá, além das que lhe fo rem atri -
bu í das pe las au to ri da des com pe ten tes, as se guin tes
fun ções:

a) ser vir de ca nal de co mu ni ca ção en tre as au -
to ri da des com pe ten tes de am bos os pa í ses no âm bi -
to de apli ca ção do pre sen te acor do;

b) pro por às au to ri da des com pe ten tes de am -
bos os pa í ses for mas de co o pe ra ção nas mo da li da -
des a que se re fe re o pre sen te acor do;

c) pro por às au to ri da des com pe ten tes os acor -
dos ad mi nis tra ti vos e nor mas a que se re fe re o pre -
sen te acor do;

d) pro ce der ao acom pa nha men to da apli ca ção dos 
pro gra mas e in ter câm bi os pre vis tos no pre sen te acor do;

e) a Co mis são po de rá cons ti tu ir em seu âm bi to
Gru pos de Tra ba lho, e re ce ber a co la bo ra ção de qual -
quer ou tra en ti da de sus ce tí vel de aju dar no seu tra ba -
lho, con for me pro pos ta por uma ou pe las duas Par tes
Con tra tan tes;

f) in de pen den te men te das re u niões dos Gru pos
de Tra ba lho, a Co mis são re u nir-se-á quan do for con vo -
ca da por uma das Par tes Con tra tan tes, com an te ce -
dên cia de dois me ses da data pre vis ta para a re u nião,
sal vo em ca sos ex tra or di ná ri os que acon se lhem sua
ime di a ta con vo ca ção para a aná li se dos tra ba lhos em
cur so, de fi ni ção de ori en ta ções e ava li a ção dos re sul -
ta dos ob ti dos nos di ver sos cam pos de atu a ção.

ARTIGO VI
Sal va guar da da Infor ma ção

1. Toda in for ma ção, trans mi ti da por qua is quer
me i os, terá ca rá ter con fi den ci al ou re ser va do, se gun do 
o Di re i to in ter no de cada uma das Par tes Con tra tan tes.

2. A in for ma ção ob ti da de ve rá ser uti li za da uni ca -
men te para os efe i tos do pre sen te Acor do. Caso uma
das Par tes Con tra tan tes a ne ces si te para ou tros fins,
de ve rá con tar com a au to ri za ção pré via e por es cri to
da au to ri da de com pe ten te que a te nha for ne ci do, e fi -
ca rá con di ci o na da às res tri ções por ela im pos tas.

3. O dis pos to no pa rá gra fo an te ri or não cons ti tu -
i rá li mi ta ção da uti li za ção da in for ma ção no qua dro de 
ações ju di ci a is ini ci a das pe las Par tes Con tra tan tes
como con se qüên cia do trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes 
e subs tân ci as psi co tró pi cas. A uti li za ção da in for ma -
ção e de seus re sul ta dos será co mu ni ca da à Au to ri -
da de Com pe ten te que a pro por ci o nou.

ARTIGO VII
Dis po si ções Fi na is

1. Qu al quer con tro vér sia que pos sa sur gir so bre 
a in ter pre ta ção ou apli ca ção do pre sen te Acor do será 
so lu ci o na da di re ta men te pe las Par tes Con tra tan tes,
para o que re a li za rão con sul tas com a(s) au to ri da -
de(s) com pe ten te(s) res pec ti vas.

2. O pre sen te Acor do po de rá ser emen da do por
qual quer uma das Par tes Con tra tan tes. Tais emen das 
en tra rão em vi gor nos ter mos do pa rá gra fo 3 do pre -
sen te Arti go.

3. O pre sen te Acor do terá vi gên cia por tem po in -
de ter mi na do e en tra rá em vi gor na data do re ce bi -
men to da se gun da Nota, na qual uma das Par tes
Con tra tan tes in for ma à ou tra es ta rem con clu í das as
for ma li da des le ga is in ter nas para a sua vi gên cia.

4. Qu al quer das Par tes Con tra tan tes po de rá de -
nun ci ar o pre sen te Acor do me di an te Nota di plo má ti -
ca, a qual sur ti rá efe i to seis me ses após a data da
Nota. As so li ci ta ções de as sis tên cia re a li za das du ran -
te este pe río do se rão aten di das pela Par te re que ri da.

5. As Par tes Con tra tan tes de sig nam as se guin -
tes au to ri da des para a exe cu ção do pre sen te Acor do:

Pela Re pu bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas
Pela Re pú bli ca do Peru:
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
Co mis são de Luta con tra o Con su mo de Dro gas

(CONTRADROGAS)
Fe i to em Lima, em 28 de se tem bro de 1999, em

dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês e es -
pa nhol, sen do am bos os tex tos igual men te au tên ti cos.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil  
– Wal ter Fan ga ni el lo Ma i e o ro vitch.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca do Peru – Fer nan -
do de Tra zeg níes Gran da.















































MENSAGEM Nº 1.942 DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do, Inte ri no, das Re la ções Exte ri o res, o tex to
do Acor 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 do Peru so bre Co -
o pe ra ção em ma té ria de Pre ven ção do Con su mo, Re -
a bi li ta ção, Con tro le da Pro du ção e do Trá fi co Ilí ci to de 
Entor pe cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi cas e seus
De li tos Co ne xos, ce le bra do em Lima, em 28 de se -
tem bro de 1999.

Bra sí lia, 15 de de zem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 421 /MRE.

Bra sí lia, 2 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo à alta con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia

o ane xo Acor do de Co o pe ra ção em Ma té ria de Pre -
ven ção do Con su mo, Re a bi li ta ção,Con tro le da Pro -
du ção e do Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes e Subs tân -
ci as Psi co tró pi cas e seus De li tos Co ne xos, 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 do Peru, em Lima, em 28 de
se tem bro úl ti mo.

2. Em con so nân cia com a es tra té gia go ver na -
men tal de com ba ter o nar co trá fi co, de es ti mu lar a pre -
ven ção da de man da por dro gas e o tra ta men to de de -
pen den tes, o do cu men to in ter na ci o nal se gue as re co -
men da ções da Con ven ção das Na ções Uni das con tra 
o Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes, ce le bra da em Vi e na 
em 1988, da qual os dois pa í ses são par te. No pla no
bi la te ral, o Acor do visa a in cre men tar o re la ci o na men -
to dos dois pa í ses nos es for ços an ti dro ga, por meio
da cri a ção de ca na is ins ti tu ci o na is de co o pe ra ção re -
gu lar.

3. Com vis tas ao en ca mi nha men to do as sun to à
apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, con for me pre vê o ar -
ti go 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral,sub me to a Vos sa
Exce lên cia o pro je to de Men sa gem ao Con gres so
Na ci o nal, jun ta men te com as có pi as au ten ti ca das do
Acor do.

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.

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

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 290, DE 2001

(Nº 470/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

 Apro va o tex to do Acor do so bre
Arbi tra gem Co mer ci al Inter na ci o nal en tre 
o Mer co sul, a Re pú bli ca da Bo lí via e a
Re pú bli ca do Chi le, con clu í do em Bu e -
nos Ai res, em 23 de ju lho de 1998.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do so bre

Arbi tra gem Co mer ci al Inter na ci o nal en tre o Mer co sul, 
a Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca do Chi le, con clu -
í do em Bu e nos Ai res, em 23 de ju lho de 1998.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

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

ACORDO SOBRE ARBITRAGEM 
COMERCIAL INTERNACIONAL 

ENTRE O MERCOSUL, 
A REPUBLICA DA BOLÍVIA E 

A REPÚBLICA DO CHILE

A Re pú bli ca Argen ti na, a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa ra guai e a Re pú bli ca Ori -
en tal do Uru guai, Esta dos-Par tes do Mer ca do Co -
mum do Sul (MERCOSUL), a Re pú bli ca da Bo lí via e a 
Re pú bli ca do Chi le se rão de no mi na dos Par tes Sig na -
tá ri as.

As Par tes Con tra tan tes do pre sen te Acor do são
o Mercosul, a Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca do
Chi le.

Considerando o Tra ta do de Assun ção, subs cri to 
em 26 de mar ço de 1991, en tre a Re pú bli ca Argen ti -
na, a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re pú bli ca do
Pa ra guai e a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, e o Pro -
to co lo de Ouro Pre to, subs cri to em 17 de de zem bro
de 1994, en tre os mes mos Esta dos;

Con si de ran do o Acor do de Com ple men ta ção
Eco nô mi ca Nº 36, subs cri to en tre  o Mer co sul e a Re -
pú bli ca da Bo lí via; o Acor do de Com ple men ta ção
Eco nô mi ca Nº 35, subs cri to en tre o Mer co sul e a Re -
pú bli ca do Chi le e as De ci sões do Con se lho do Mer -
ca do Co mum do MERCOSUL Nº 14/96 “Par ti ci pa ção
de Ter ce i ros Pa í ses Asso ci a dos em Re u niões do



MERCOSUL” e Nº 12/97 “Par ti ci pa ção do Chi le em
Re u niões do MERCOSUL”;

Reafirmando a von ta de das Par tes Con tra tan -
tes de pac tu ar so lu ções ju rí di cas co muns para o for ta -
le ci men to do pro ces so de in te gra ção re gi o nal;

Destacando a ne ces si da de de pro por ci o nar ao
se tor pri va do mé to dos al ter na ti vos para a so lu ção de
con tro vér si as sur gi das de con tra tos co mer ci a is in ter -
na ci o na is con clu í dos en tre pes so as fí si cas ou ju rí di -
cas de di re i to pri va do;

Convencidos da ne ces si da de de uni for mi zar a
or ga ni za ção e o fun ci o na men to da ar bi tra gem in ter -
na ci o nal para con tri bu ir para a ex pan são do co mér cio 
re gi o nal e in ter na ci o nal;

Desejosos de pro mo ver e in cen ti var a so lu ção
ex tra ju di ci al de con tro vér si as pri va das por meio da ar -
bi tra gem, prá ti ca con for me as pe cu li a ri da des das
tran sa ções in ter na ci o na is;

Tendo em con ta a Con ven ção Inte ra me ri ca na
so bre Arbi tra gem Co mer ci al Inter na ci o nal, de 30 de
ja ne i ro de 1975, con clu í da na ci da de de Pa na má, a
Con ven ção Inte ra me ri ca na so bre Efi cá cia Extra ter ri -
to ri al das Sen ten ças e La u dos Arbi tra is Estran ge i ros,
de 8 de maio de 1979, con clu í da em Mon te vi déu e a
Lei Mo de lo so bre Arbi tra gem Co mer ci al Inter na ci o nal 
da Co mis são das Na ções Uni das para o Di re i to Mer -
can til Inter na ci o nal, de 21 de ju nho de 1985;

Acordam:

ARTI GO 1
Obje ti vo

O pre sen te Acor do tem por ob je ti vo re gu lar a ar -
bi tra gem como meio al ter na ti vo pri va do de so lu ção
de con tro vér si as sur gi das de con tra tos co mer ci a is in -
ter na ci o na is en tre pes so as fí si cas ou ju rí di cas de di -
re i to pri va do.

ARTIGO 2
De fi ni ções

Para fins de apli ca ção do pre sen te Acor do, en -
ten der-se-á por:

a) “ar bi tra gem”: meio pri va do – ins ti tu ci o nal ou
‘ad hoc’ – para a so lu ção de con tro vér si as;

b) “ar bi tra gem in ter na ci o nal”: meio pri va do para
a so lu ção de con tro vér si as re la ti vas a con tra tos co -
mer ci a is in ter na ci o na is en tre par ti cu la res, pes so as fí -
si cas ou ju rí di cas;

c) “au to ri da de ju di ci al”: ór gão do sis te ma ju di -
ciá rio es ta tal;

d) “con tra to-base”: acor do que dá ori gem às
con tro vér si as sub me ti das a ar bi tra gem;

e) “con ven ção ar bi tral”: acor do pelo qual as par -
tes de ci dem sub me ter à ar bi tra gem to das ou al gu mas 
con tro vér si as que te nham sur gi do ou pos sam sur gir
en tre elas com res pe i to a re la ções con tra tu a is. Po de -
rá ado tar a for ma de uma cláu su la com pro mis só ria in -
clu í da em um con tra to ou a de um acor do in de pen -
den te;

f) “Do mi cí lio das pes so as fí si cas”: sua re si dên -
cia ha bi tu al e, sub si di a ri a men te, o cen tro prin ci pal de
seus ne gó ci os;

g) “Do mi cí lio das pes so as ju rí di cas ou sede so -
ci al”: o lu gar prin ci pal da ad mi nis tra ção ou a sede de
su cur sa is, es ta be le ci men tos ou agên ci as;

h) “la u do ou sen ten ça ar bi tral es tran ge i ra”“: re -
so lu ção de fi ni ti va da con tro vér sia pelo tri bu nal ar bi tral 
com sede no es tran ge i ro;

i) “sede do Tri bu nal Arbi tral”: Par te Sig na tá ria ele -
i ta pe los con tra tan tes ou, na sua fal ta, pe los ár bi tros,
para os fins dos ar ti gos 3, 7, 13, 15, 19 e 22 des te
Acor do, sem pre ju í zo do lu gar da atu a ção do Tri bu nal;:

j) “tri bu nal ar bi tral”: ór gão cons ti tu í do por um ou
vá ri os ár bi tros;

ARTIGO 3
Âmbi to ma te ri al e es pa ci al de apli ca cão

O pre sen te Acor do se apli ca rá à ar bi tra gem, sua 
or ga ni za ção e pro ce di men tos e às sen ten ças ou la u -
dos ar bi tra is, se ocor rer al gu ma das se guin tes cir -
cuns tân ci as:

a) a con ven ção ar bi tral for ce le bra da en tre pes -
so as fí si cas ou ju rí di cas que, no mo men to de sua ce -
le bra ção, te nham sua re si dên cia ha bi tu al ou o cen tro
prin ci pal dos ne gó ci os, ou a sede, ou su cur sa is, ou
es ta be le ci men tos ou agên ci as, em mais de uma Par -
te Sig na tá ria;

b) o con tra to-base ti ver al gum con ta to ob je ti vo – 
ju rí di co ou eco nô mi co – com mais de uma Par te Sig -
na tá ria;

c) se as par tes não ex pres sa rem sua von ta de
em con trá rio e o con tra to-base ti ver al gum con ta to ob -
je ti vo – ju rí di co ou eco nô mi co – com uma Par te Sig -
na tá ria, sem pre que o tri bu nal te nha a sua sede em
uma das Par tes Sig na tá ri as;

d) o con tra to-base ti ver al gum con ta to ob je ti vo – 
ju rí di co ou eco nô mi co – com uma Par te Sig na tá ria e o 
tri bu nal ar bi tral não ti ver sua sede em ne nhu ma Par te
Sig na tá ria, sem pre que as par tes de cla ra rem ex pres -
sa men te sua in ten ção de sub me ter-se ao pre sen te
Acor do;

e) o con tra to-base não ti ver ne nhum con ta to ob -
je ti vo – ju rí di co ou eco nô mi co – com uma Par te Sig -



na tá ria e as par tes te nham ele gi do um tri bu nal ar bi tral 
com sede em uma Par te Sig na tá ria, sem pre que as
par tes de cla ra rem ex pres sa men te sua in ten ção de
sub me ter-se ao pres sen te Acor do.

ARTIGO 4
Tra ta men to eqüi ta ti vo e de boa-fé

1 – A con ven ção ar bi tral dará um tra ta men to
eqüi ta ti vo e não-abu si vo aos con tra tan tes, em es pe ci -
al nos con tra tos de ade são, e será pac tu a da de
boa-fé.

2 – A con ven ção ar bi tral in se ri da em um con tra -
to de ve rá ser cla ra men te le gí vel e es tar lo ca li za da em
lu gar ra zo a vel men te des ta ca do.

ARTIGO 5
Au to no mia da con ven ção ar bi tral

A con ven ção ar bi tral é au tô no ma com re la ção
ao con tra to-base. Sua ine xis tên cia ou in va li da de não
im pli ca a nu li da de da con ven ção ar bi tral.

ARTIGO 6
For ma e di re i to apli cá vel à va li da de 

for mal da con ven ção ar bi tral

1 – A con ven ção ar bi tral de ve rá ser es cri ta.
2 – A va li da de for mal da con ven ção ar bi tral se

re ge rá pelo di re i to do lu gar de ce le bra ção.
3 – A con ven ção ar bi tral ce le bra da en tre au sen -

tes po de rá con cre ti zar-se pela tro ca de car tas ou te le -
gra mas com re ce bi men to com pro va do. As co mu ni ca -
ções fe i tas por fax, cor re io ele trô ni co ou meio equi va -
len te de ve rão ser con fir ma das por do cu men to ori gi -
nal, sem pre ju í zo do es ta be le ci do no nú me ro 5.

4 – A con ven ção ar bi tral ce le bra da en tre au sen -
tes se aper fe i çoa no mo men to e na Par te Sig na tá ria
em que se re ce be a ace i ta ção pelo meio es co lhi do e
con fir ma do pelo do cu men to ori gi nal.

5 – Se não se hou ve rem cum pri do os re qui si tos
de va li da de for mal exi gi dos pelo di re i to do lu gar de
ce le bra ção, a con ven ção será con si de ra da vá li da se
cum prir com os re qui si tos for ma is do di re i to de al gu -
ma das Par tes Sig na tá ri as com a qual o con tra -
to-base tem con ta tos ob je ti vos, de acor do com o es ta -
be le ci do no art. 3, alí nea b).

ARTI GO 7
Di re i to apli cá vel à va li da de 

in trín se ca da con ven ção ar bi tral

1 – A ca pa ci da de das par tes da con ven ção ar bi -
tral se re ge rá pelo di re i to de seus res pec ti vos do mi cí -
li os.

2 – A va li da de da con ven ção ar bi tral, com res pe -
i to ao con sen ti men to, ob je to e ca u sa, será re gi da pelo 
di re i to da Par te Sig na tá ria, sede do tri bu nal ar bi tral.

ARTIGO 8
Com pe tên cia para co nhe cer da 

exis tên cia e va li da de da con ven ção ar bi tral

As ques tões re la ti vas à exis tên cia e va li da de da
con ven ção ar bi tral se rão re sol vi das pelo tri bu nal ar bi -
tral, de ofí cio ou por so li ci ta ção das par tes.

ARTIGO 9
Arbi tra gem de di re i to ou de eqüi da de

Por dis po si ção das par tes, a ar bi tra gem po de rá
ser de di re i to ou de eqüi da de. Na au sên cia de dis po si -
ção, será de di re i to.

ARTIGO 10
Di re i to apli cá vel à con tro vér sia 

pelo tri bu nal ar bi tral

As par tes po de rão ele ger o di re i to que se apli ca -
rá para so lu ci o nar a con tro vér sia com base no di re i to
in ter na ci o nal pri va do e seus prin cí pi os, as sim como
no di re i to de co mér cio in ter na ci o nal. Se as par tes
nada dis pu se rem so bre esta ma té ria, os ár bi tros de ci -
di rão con for me as mes mas fon tes.

ARTIGO 11
Ti pos de ar bi tra gem

As par tes po de rão li vre men te sub me ter-se à ar -
bi tra gem ins ti tu ci o nal ou ad hoc. 

No pro ce di men to ar bi tral, se rão sem pre res pe i -
ta dos os prin cí pi os do con tra di tó rio, da igual da de das
par tes, da im par ci a li da de do ár bi tro e de seu li vre con -
ven ci men to.

ARTIGO 12
Nor mas ge ra is de pro ce di men to

1   – Na ar bi tra gem ins ti tu ci o nal:
a) o pro ce di men to pe ran te as ins ti tu i ções ar bi -

tra is se re ge rá por seu pró prio re gi men to;
b) sem pre ju í zo do dis pos to na alí nea an te ri or,

as Par tes Sig na tá ri as in cen ti va rão as en ti da des ar bi -
tra is se di a das em seus ter ri tó ri os para que ado tem
um re gu la men to co mum;

c) ins ti tu i ções po de rão pu bli car para seu co nhe -
ci men to e di fu são, as lis tas pú bli cas de ár bi tros, de no -
mi na ção e com po si ção dos tri bu na is e re gi men tos in -
ter nos;



2 – Na ar bi tra gem ad hoc:

a) as par tes po de rão es ta be le cer o pro ce di men -
to ar bi tral, no mo men to de ce le brar a con ven ção ar bi -
tral as Par tes, pre fe ren te men te po de rão acor dar so -
bre a de sig na ção dos ár bi tros e, quan do for o caso, os 
ár bi tros subs ti tu tos, ou es ta be le cer a mo da li da de
pela qual se rão de sig na dos;

b) se as Par tes ao pre sen te Acor do nada ti ve -
rem pre vis to, apli car-se-ão as nor mas de pro ce di -
men to da Co mis são Inte ra me ri ca na de Arbi tra gem
Co mer ci al (CIAC), con for me o es ta be le ci do no ar ti -
go 3 da Con ven ção Inte ra me ri ca na so bre Arbi tra -
gem Co mer ci al Inter na ci o nal do Pa na má, de 1975 –
vi gen tes no mo men to da ce le bra ção da con ven ção
ar bi tral;

c) tudo o que não foi pre vis to pe las par tes, pelo
Acor do e pe las nor mas de pro ce di men to da CIAC,
será re sol vi do pelo tri bu nal ar bi tral aten den do aos
prin cí pi os es ta be le ci dos no ar ti go 11.

ARTIGO 13
Sede e idi o ma

1 – As par tes po de rão de sig nar uma Par te Sig -
na tá ria como sede do tri bu nal ar bi tral. Caso não o fa -
çam, o tri bu nal ar bi tral de ter mi na rá o lu gar da ar bi tra -
gem em al gu ma des sas Par tes Sig na tá ri as, le va das
em con ta as cir cuns tân ci as do caso e a con ve niên cia
das Par tes.

2 – Na fal ta de es ti pu la ção ex pres sa das Par tes,
o idi o ma será o da sede do tri bu nal ar bi tral.

ARTIGO 14
Co mu ni ca ções e no ti fi ca ções

1 – As co mu ni ca ções e no ti fi ca ções que se efe -
tu a rem para dar cum pri men to às nor mas do pre sen te
Acor do, se rão con si de ra das de vi da men te re a li za das,
sal vo dis po si ção em con trá rio das Par tes:

a) quan do te nham sido en tre gues pes so al men -
te ao des ti na tá rio, ou te nham sido re ce bi das por car ta 
cer ti fi ca da, te le gra ma re gis tra do ou meio equi va len te
di ri gi dos ao seu do mi cí lio de cla ra do;

b) se as Par tes não hou ve rem es ta be le ci do um
do mi cí lio es pe ci al e se não se co nhe cer o do mi cí lio
após pes qui sa ra zoá vel, con si de rar-se-á re ce bi da
toda co mu ni ca ção e no ti fi ca ção es cri ta que te nha
sido re me ti da à úl ti ma re si dên cia ha bi tu al ou ao úl ti -
mo do mi cí lio co nhe ci do de seus ne gó ci os.

2 – A co mu ni ca ção e no ti fi ca ção se con si de ra -
rão re ce bi das no dia em que se te nha re a li za do a en -

tre ga se gun do o es ta be le ci do na alí nea a, do nú me ro
an te ri or.

3 – Na con ven ção ar bi tral po de rá ser es ta be le ci -
do um do mi cí lio es pe ci al di fe ren te do do mi cí lio das
pes so as fí si cas ou ju rí di cas, para o fim de re ce bi men -
to das co mu ni ca ções e no ti fi ca ções. Tam bém po de rá
ser de sig na da uma pes soa para esse fim.

ARTIGO 15
Ini cio do pro ce di men to ar bi tral

1 – Na ar bi tra gem ins ti tu ci o nal o pro ce di men to
se ini ci a rá con for me o que dis po nha o re gu la men to
ao qual as Par tes se te nham sub me ti do. Na ar bi tra -
gem ad hoc a par te que pre ten da ini ci ar o pro ce di -
men to ar bi tral in ti ma rá a ou tra na for ma es ta be le ci da
na con ven ção ar bi tral.

2 – Na in ti ma ção cons ta rão ne ces sa ri a men te:

a) o nome e o do mi cí lio das par tes;

b) a re fe rên cia ao con tra to-base e à con ven ção
ar bi tral;

c) a de ci são de sub me ter o as sun to à ar bi tra -
gem e de de sig nar os ár bi tros;

d) o ob je to da con tro vér sia e a in di ca ção do
mon tan te, va lor ou quan tia com pro me ti da.

3  – À fal ta de es ti pu la ção ex pres sa quan to à
for ma da in ti ma ção, será ela efe tu a da con for me o
es ta be le ci do no ar ti go 14.

4 – A in ti ma ção para ini ci ar uma ar bi tra gem ad 
hoc ou o ato pro ces su al equi va len te na ar bi tra gem
ins ti tu ci o nal será vá li do, in clu si ve para fins de re co -
nhe ci men to ou exe cu ção dos la u dos ou sen ten ças
ar bi tra is es tran ge i ras, quan do te nham sido re a li za -
dos de acor do com o es ta be le ci do na con ven ção ar -
bi tral, nas dis po si ções des te Acor do ou, quan do for
o caso, no di re i to da Par te Sig na tá ria sede do tri bu -
nal Arbi tral. Em qual quer caso, se as se gu ra rá à par -
te in ti ma da um pra zo ra zoá vel para exer cer o di re i to
de de fe sa.

5 – Re a li za da a in ti ma ção na ar bi tra gem ad
hoc, ou o ato pro ces su al equi va len te na ar bi tra gem
ins ti tu ci o nal, se gun do o dis pos to no pre sen te ar ti go,
não po de rá ser in vo ca da uma vi o la ção à or dem pú -
bli ca para ques ti o nar sua va li da de, seja na ar bi tra -
gem ins ti tu ci o nal ou ad hoc.

ARTIGO 16
Árbi tros

1 – Po de rá ser ár bi tro qual quer pes soa le gal -
men te ca paz e que goze da con fi an ça das Par tes.



2 – A ca pa ci da de para ser ár bi tro se rege pelo
di re i to de seu do mi cí lio.

3 – No de sem pe nho de sua fun ção, o ár bi tro de -
ve rá pro ce der com pro bi da de, im par ci a li da de, in de -
pen dên cia, com pe tên cia, di li gên cia e dis cri ção.

4 – A na ci o na li da de de uma pes soa não será im -
pe di men to para que atue como ár bi tro, sal vo acor do
em con trá rio das Par tes. Ter-se-á em con ta a con ve -
niên cia de de sig nar pes so as de na ci o na li da de dis tin -
tas das par tes no con fli to. Na ar bi tra gem ad hoc com
mais de um ár bi tro, o Tri bu nal não po de rá es tar com -
pos to uni ca men te por ár bi tros da na ci o na li da de de
uma das Par tes, sal vo acor do ex pres so des tas, no
qual se ma ni fes tem as ra zões des ta se le ção, que po -
de rá cons tar na con ven ção ar bi tral ou em ou tro do cu -
men to.

ARTIGO 17
No me a ção, re cu sa e subs ti tu i ção dos ár bi tros

Na ar bi tra gem ad hoc, na fal ta de pre vi são
das Par tes, as nor mas de pro ce di men tos da Co mis -
são Inte ra me ri ca na de Arbi tra gem Co mer ci al –
CIAC, vi gen tes no mo men to da de sig na ção dos ár -
bi tros, re ge rão sua no me a ção, re cu sa e subs ti tu i -
ção.

ARTIGO 18
Com pe tên cia do tri bu nal ar bi tral

1 – O Tri bu nal Arbi tral terá a fa cul da de de de ci dir 
acer ca da sua pró pria com pe tên cia e, con for me es ta -
be le ce o art. 8, das ex ce ções re la ti vas à exis tên cia,
va li da de e efi cá cia da con ven ção ar bi tral.

2 – A ex ce ção de in com pe tên cia do Tri bu nal fun -
da da na ine xis tên cia de ma té ria ar bi trá vel ou na ine -
xis tên cia, nu li da de ou ca du ci da de da con ven ção ar bi -
tral nas ins ti tu i ções ar bi tra is, se rege por seu pró prio
re gu la men to.

3 – Na ar bi tra gem ad hoc, a ex ce ção de in com -
pe tên cia pe las ca u sas an te ri o res de ve rá ser in ter pos -
ta até o mo men to da apre sen ta ção da con tes ta ção à
de man da ou, em caso de re con ven ção, até a ré pli ca à 
mes ma. As Par tes não es tão im pe di das de opor essa
ex ce ção pelo fato de que ha jam de sig na do um ár bi tro
ou par ti ci pa do da sua de sig na ção.

4 –  O Tri bu nal Arbi tral po de rá de ci dir as ex ce -
ções re la ti vas a sua com pe tên cia como ques tão pré -
via: po rém, po de rá tam bém con ti nu ar com suas ati vi -
da des e re ser var a de ci são so bre es ex ce ções para o
la u do ou sen ten ça fi nal.

ARTIGO 19
Me di das ca u te la res

As me di das ca u te la res po de rão ser di ta das pelo 
Tri bu nal Arbi tral ou pela au to ri da de ju di ci al com pe ten -
te. A so li ci ta ção di ri gi da por qual quer das Par tes a
uma au to ri da de ju di ci al não se con si de ra rá in com pa -
tí vel com a con ven ção ar bi tral, nem im pli ca rá re nún -
cia à ar bi tra gem.

1 – A qual quer mo men to do pro ces so, por pe ti -
ção da par te o Tri bu nal Arbi tral po de rá dis por, por
con ta pró pria, as me di das ca u te la res que es ti me per -
ti nen tes, re sol ven do, se for o caso, so bre a con tra ca u -
te la.

2 – Estas me di das, quan do fo rem di ta das pelo
Tri bu nal Arbi tral, se rão ins tru men ta li za das por meio
de um la u do pro vi si o nal ou in ter lo cu tó rio.

3 – O Tri bu nal Arbi tral po de rá so li ci tar, de ofí cio
ou por pe ti ção da par te, à au to ri da de ju di ci al com pe -
ten te a ado ção de uma me di da ca u te lar.

4 – As so li ci ta ções de co o pe ra ção ca u te lar in ter -
na ci o nal edi ta das pelo Tri bu nal Arbi tral de uma Par te
Sig na tá ria se rão re me ti das ao juiz da Par te Sig na tá -
ria sede do Tri bu nal Arbi tral para que este juiz a trans -
mi ta para seu di li gen ci a men to ao juiz com pe ten te do
Esta do re que ri do. Nes te caso, os Esta dos po de rão
de cla rar no mo men to de ra ti fi car este Acor do, ou pos -
te ri or men te, que, quan do seja ne ces sá ria a exe cu ção 
des sas me di das em ou tra Par te Sig na tá ria, o Tri bu nal
Arbi tral po de rá so li ci tar o au xí lio da au to ri da de ju di ci al 
com pe ten te da Par te Sig na tá ria em que se deva exe -
cu tar a me di da, por in ter mé dio das res pec ti vas au to ri -
da des cen tra is ou, se for o caso, das au to ri da des en -
car re ga das do di li gen ci a men to da co o pe ra ção ju ris di -
ci o nal in ter na ci o nal.

As so li ci ta ções de co o pe ra ção ca u te lar in ter na -
ci o nal se rão re gi das para as Par tes Sig na tá ri as que
são Esta dos-Par tes do Mer co sul pelo dis pos to no
Pro to co lo de Me di das Ca u te la res apro va do por De ci -
são do Con se lho do Mer ca do Co mum do Mer co sul nº
27/94. Para as Par tes Sig na tá ri as não vin cu la das pelo 
re fe ri do Pro to co lo vi go ra rá a Con ven ção Inte ra me ri -
ca na so bre Cum pri men to de Me di das Ca u te la res de
1979. Na sua fal ta, apli car-se-á o di re i to da Par te Sig -
na tá ria onde deva se fa zer efe ti va a me di da.

ARTIGO 20
La u do ou sen ten ça ar bi tral

1 – O la u do ou sen ten ça ar bi tral será es cri to,
fun da men ta do e de ci di rá com ple ta men te o li tí gio. O
la u do ou a sen ten ça será de fi ni ti vo e obri ga tó rio para



as Par tes e não ad mi ti rá re cur sos, ex ce to os es ta be -
le ci do nos ar ti gos 21 e 22.

2 – Qu an do hou ver di ver sos ár bi tros, a de ci são
será to ma da por ma i o ria. Caso não se ob te nha ma i o -
ria, a ques tão será de ci di da pelo voto do pre si den te.

3 – O ár bi tro que dis cor de da ma i o ria po de rá de -
cla rar e fun da men tar seu voto em se pa ra do.

4 – O la u do ou sen ten ça será as si na do pe los ár -
bi tros e con te rá:

a) a data e lu gar em que foi pro fe ri do;
b) os fun da men tos em que se ba se i am, ain da

que seja por eqüi da de;

c) a de ci são acer ca da to ta li da de das ques tões
sub me ti das à ar bi tra gem;

d) as des pe sas da ar bi tra gem.
5 – Caso um dos ár bi tros não as si ne o la u do ou

sen ten ça, será in for ma do o mo ti vo pelo qual não te -
nha sido as si na do, de ven do o pre si den te do Tri bu nal
Arbi tral cer ti fi car tal fato.

6 – O la u do ou sen ten ça será de vi da men te no ti -
fi ca do às Par tes pelo Tri bu nal Arbi tral.

7 – Se, no cur so da ar bi tra gem, as Par tes che -
ga rem a um acor do quan to ao li tí gio, o Tri bu nal Arbi -
tral, a pe di do das Par tes, ho mo lo ga rá tal fato me di an -
te um la u do ou sen ten ça ar bi tral que con te nha os re -
qui si tas do nú me ro 4 do pre sen te ar ti go.

ARTIGO 21
So li ci ta ção de re ti fi ca ção e am pli a ção

1 – Den tro dos trin ta (30) dias se guin tes à no ti fi -
ca ção do la u do ou sen ten ça ar bi tral, e a não ser que
as Par tes te nham acor da do ou tro pra zo, qual quer de -
las po de rá so li ci tar ao tri bu nal que:

a) re ti fi que qual quer erro ma te ri al;
b) pre ci se a abran gên cia de um ou vá ri os pon -

tos es pe cí fi cos;

c) se pro nun cie so bre al gu ma das ques tões ob -
je to da con tro vér sia que não te nha sido re sol vi da;

2 – A so li ci ta ção de re ti fi ca ção será de vi da men -
te no ti fi ca da à ou tra par te pelo Tri bu nal Arbi tral.

3 – Sal vo acor do en tre as Par tes, o Tri bu nal
Arbi tral de ci di rá so bre a so li ci ta ção em um pra zo de
vin te (20) dias e as no ti fi ca rá de sua re so lu ção.

ARTIGO 22
Pe ti ção de nu li da de do 

la u do ou sen ten ça ar bi tral

1 – O la u do ou sen ten ça ar bi tral só po de rá ser
im pug na do pe ran te a au to ri da de ju di ci al da Par te Sig -

na tá ria sede do Tri bu nal Arbi tral me di an te uma pe ti -
ção de nu li da de.

2 – O la u do po de rá ser im pug na do por nu li da de
quan do:

a) a con ven ção ar bi tral seja nula;
b) o tri bu nal te nha sido cons ti tu í do de modo ir re -

gu lar;
c) o pro ce di men to ar bi tral não es te ja em con for -

mi da de com as nor mas des te acor do, com o re gu la -
men to da ins ti tu i ção ar bi tral, con for me con ven ção ar -
bi tral, con for me o caso;

d) não te nham sido res pe i ta do os prin cí pi os do
de vi do pro ces so le gal;

e) te nha sido di ta do por pes so as in ca pa zes para 
o ár bi tro;

f) re fi ra-se a uma con tro vér sia não pre vis ta na
con ven ção ar bi tral;

g) con te nha de ci sões que ex ce dam os ter mos
da con ven ção ar bi tral.

3 – Nos ca sos pre vis tos nas alí ne as a, b d), e
e do nú me ro 2, a sen ten ça ju di ci al de cla ra rá a nu li -
da de ab so lu ta do la u do ou sen ten ça ar bi tral. Nos ca -
sos pre vis tos nas alí ne as c, f, e g, a sen ten ça ju di ci -
al de ter mi na rá a nu li da de re la ti va do la u do ou sen -
ten ça ar bi tral. No caso pre vis to na alí nea c, a sen -
ten ça ju di ci al po de rá de cla rar a va li da de e de ter mi -
nar a con ti nu a ção do pro ce di men to na par te não vi -
ci a da e es ta be le ce rá que o Tri bu nal Arbi tral dite la u -
do ou sen ten ça com ple men tar. Nos ca sos das alí ne -
as f e g novo la u do ou sen ten ça ar bi tral de ve rá ser
di ta do.

4 – A pe ti ção, de vi da men te fun da men ta da, de -
ve rá ser for mu la da no pra zo de 90 dias cor ri dos a
par tir da no ti fi ca ção do la u do ou sen ten ça ar bi tral
ou, se for o caso, a par tir da no ti fi ca ção da de ci são
a que se re fe re o ar ti go 21.

5 – A par te que in vo que a nu li da de de ve rá com -
pro var os fa tos em que se ba se i am a pe ti ção.

ARTIGO 23
Exe cu ção do la u do ou sen ten ça 

ar bi tral es tran ge i ros

1. Para a exe cu ção do la u do ou sen ten ça ar bi tral 
es tran ge i ros se apli ca rá, para as Par tes Sig na tá ri as
que se jam Esta dos-Par tes do Mer co sul, o dis pos to,
no que cou ber, na Pro to co lo de Co o pe ra ção e Assis -
tên cia Ju ris di ci o nal em Ma té ria Ci vil, Co mer ci al, Tra -
ba lhis ta e Admi nis tra ti va do Mer co sul, apro va do por
de ci são do Con se lho do Mer ca do Co mum nº 5/92, a



Con ven ção Inte ra me ri ca na so bre Arbi tra gem Co mer -
ci al Inter na ci o nal do Pa na má de 1975 e a Con ven ção
Inte ra me ri ca na so bre a Efi cá cia Extra ter ri to ri al das
Sen ten ças e La u dos Arbi tra is Estran ge i ros de Mon te -
vi déu de 1979.

2. Para as Par tes Sig na tá ri as não vin cu la das
pelo re fe ri do Pro to co lo, apli car-se-ão as con ven ções
in te ra me ri ca nas ci ta das no nú me ro an te ri or, ou, na
sua fal ta, o di re i to do Esta do onde se deva exe cu tar o
la u do ou sen ten ça ar bi tral es tran ge i ro.

ARTIGO 24
Encer ra men to da Arbi tra gem

A ar bi tra gem ter mi na rá quan do for di ta da a sen -
ten ça ou la u do de fi ni ti vo, ou quan do seja de ter mi na do 
o en cer ra men to da ar bi tra gem pelo Tri bu nal Arbi tral
caso:

a) as Par tes es te jam de acor do em ter mi nar a
ar bi tra gem;

b) o Tri bu nal Arbi tral cons ta te que o pro ce di -
men to ar bi tral se tor nou, por qual quer ra zão, des ne -
ces sá rio ou im pos sí vel.

ARTIGO 25
Dis po si ções ge ra is

1 – A apli ca ção das nor mas de pro ce di men to da 
Co mis são Inte ra me ri ca na de Arbi tra gem Co mer ci al
(CIAC) para a ar bi tra gem ad hoc, con for me o pre vis to 
no ar ti go 12, nú me ro 2, alí nea b, não im pli ca rá que a
ar bi tra gem seja con si de ra da ins ti tu ci o nal.

2 – Sal vo dis po si ção em con trá rio, das Par tes
ou do Tri bu nal Arbi tral, as des pe sas re sul tan tes da 
ar bi tra gem se rão di vi di das igual men te en tre as Par -
tes.

3 – Para as si tu a ções não pre vis tas pe las Par -
tes, pelo pre sen te Acor do, pe las re gras de pro ce di -
men to da Co mis são Inte ra me ri ca na de Arbi tra gem
Co mer ci al Inter na ci o nal, nem pe las con ven ções e
nor mas a que este acor do se re fe re, apli car-se-ão os
prin cí pi os e re gras da Lei Mo de lo so bre Arbi tra gem
Co mer ci al Inter na ci o nal da Co mis são das Na ções
Uni das para o Di re i to Mer can til Inter na ci o nal, de 21
de ju nho de 1985.

ARTIGO 26
Dis po si ções fi na is

1 – O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor quan do
te nham sido de po si ta dos os ins tru men tos de ra ti fi ca -
ção por pelo me nos dois Esta dos Par tes do
MERCOSUL e pela Re pú bli ca da Bo lí via ou pela Re -
pú bli ca do Chi le.

Para os de ma is Esta dos ra ti fi can tes, en tra rá em
vi gor no tri gé si mo dia pos te ri or ao de pó si to de seu
res pec ti vo ins tru men to de ra ti fi ca ção.

2 – O pre sen te Acor do não res trin gi rá as dis po -
si ções das con ven ções vi gen tes so bre a mes ma ma -
té ria en tre as Par tes Sig na tá ri as, des de que não o
con tra di gam.

3 – A Re pú bli ca do Pa ra guai será de po si tá ria do
pre sen te Acor do e dos ins tru men tos de ra ti fi ca ção e
en vi a rá có pi as de vi da men te au ten ti ca das dos mes -
mos às Par tes Sig na tá ri as.

4 – Na con di ção de de po si tá ria do pre sen te
Acor do, a Re pú bli ca do Pa ra guai no ti fi ca rá as Par tes
Sig na tá ri as da data da sua en tra da em vi gor e da data 
de de pó si to dos ins tru men tos de ra ti fi ca ção.

Fe i to em Bu e nos Ai res, Re pú bli ca Argen ti na,
aos vin te e três dias do mês de ju lho de 1998, em um
ori gi nal nos idi o mas por tu guês e es pa nhol, sen da
am bos os tex tos igual men te au tên ti cos.

MENSAGEM Nº 821, DE 1999

Se nho res mem bros do Con gres so Na ci o nal,

De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,
in ci so VIII da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de V. Exas, acom pa nha do de Expo si -
ção de Mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do, Inte ri no, das 
Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do so bre Arbi tra -
gem Co mer ci al Inter na ci o nal en tre o MERCOSUL,  a
Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca do Chi le, con clu í -
do em Bu e nos Ai res, em 23 de ju lho de 1998.

Bra sí lia, 22 de ju nho de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

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

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



EM Nº 165/MRE

Bra sí lia, 25 de maio de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca,

Te nho a hon ra de en ca mi nhar à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia, em ane xo, a ver são em por tu -
guês do tex to do Acor do so bre Arbi tra gem Co mer ci -
al Inter na ci o nal, fir ma do em Bu e nos Ai res, em 23 de 
ju lho de 1998, pe los Go ver nos da Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil, da Re pú bli ca Argen ti na, da Re pú bli ca
do Pa ra guai e da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai,
Esta dos-Par te do Mer ca do Co mum do Sul
(MERCOSUL), a Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca 
do Chi le.

2. Tra ta-se de ins tru men to in ter na ci o nal que
visa a am pli ar, no âm bi to do Con ti nen te Sul-ame ri -
ca no, os be ne fí ci os pre vis tos pelo Acor do so bre
Arbi tra gem Co mer ci al Inter na ci o nal do Mer co sul, ce -
le bra do na ca pi tal ar gen ti na na mes ma oca sião,
com ob je ti vo de re gu lar a ar bi tra gem como meio al -
ter na ti vo pri va do de so lu ção de con tro vér si as sur gi -
das de con tra tos co mer ci a is in ter na ci o na is en tre
pes so as fí si cas ou ju rí di cas de di re i to pri va do.

3. A ne go ci a ção do re fe ri do Acor do foi fe i ta na
es fe ra da Co mis são Téc ni ca da Re u nião de Mi nis -
tros da Jus ti ça do Mer co sul, re a li za da na ca pi tal ar -
gen ti na en tre 8 e 11 de ju nho de 1998. A ini ci a ti va
par tiu da idéia de am pli a ção do es co po de be ne fí ci -
os da in te gra ção re gi o nal aos pa í ses vi zi nhos, com
base nos de ma is ins tru men tos já subs cri tos a este
res pe i to, a sa ber, o Acor do de Com ple men ta ção
Eco nô mi ca nº 36, en tre o Mer co sul e a Re pú bli ca
da Bo lí via; o Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi -
ca nº 35, en tre o Mer co sul e a Re pú bli ca do Chi le;
e as De ci sões do Con se lho do Mer ca do Co mum de 
nº 14/96 e nº 12/97 so bre, res pec ti va men te, a “Par -
ti ci pa ção de Ter ce i ros Pa í ses Asso ci a dos em Re u -
niões do Mer co sul” e a “Par ti ci pa ção do Chi le em
Re u niões do Mer co sul”.

4. A pro pos ta de Acor do so bre Arbi tra gem Co -
mer ci al Inter na ci o nal do Mer co sul, ago ra es ten di do
à Re pú bli ca da Bo lí via e à Re pú bli ca do Chi le, teve
ori gem em pro je to sub me ti do pelo Pre si den te da Fe -
de ra ção das Indús tri as de São Pa u lo ao Se nhor Mi -
nis tro da Jus ti ça em se tem bro de 1996, em data an -
te ri or à vi gên cia da nova lei bra si le i ra so bre ar bi tra -
gem (Lei nº 9.307/96). Na jus ti fi ca ti va do pro je to ini -
ci al, aque la Fe de ra ção res sal tou que “os acor dos de 

in te gra ção eco nô mi ca es tão di re ta men te vin cu la dos
a um sis te ma jus to e efi caz de so lu ção de con tro vér -
si as, não ape nas para as di ver gên ci as sur gi das en -
tre os Esta dos-Par te, mas tam bém para as con tro -
vér si as pri va das”.

5. O Mi nis té rio da Jus ti ça di ri giu, pela par te
bra si le i ra, o pro ces so ne go ci a dor, no qual se bus cou 
com pa ti bi li zar o Pro je to de Acor do com a lei bra si le i -
ra so bre ar bi tra gem e, si mul ta ne a men te, aten der à
cres cen te e ur gen te de man da na ci o nal por uma for -
ma efi ci en te de re so lu ção de con fli tos en tre em pre -
sas e pes so as fí si cas do Bra sil e dos de ma is pa í ses
mem bros do Mer co sul.

6. Em ra zão da com ple xi da de do tema, o en ca -
mi nha men to da pro pos ta ao Mi nis té rio da Jus ti ça e
à mesa de ne go ci a ções foi pre ce di do de apre ci a ção
por par te da Con sul to ria Ju rí di ca, do De par ta men to
de Inte gra ção La ti no-Ame ri ca na e da Di re to ria-Ge -
ral para Assun tos Con su la res, Ju rí di cos e de Assis -
tên cia a Bra si le i ros no Exte ri or do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res. Tal aná li se per mi tiu ve ri fi car,
de um lado, a com pa ti bi li da de do Acor do com a
nova lei bra si le i ra da ar bi tra gem e, de ou tro, a con -
ve niên cia da ini ci a ti va de fi li ar-se à ver ten te mais
mo der na do di re i to do co mér cio in ter na ci o nal, de
for ma a lo grar o for ta le ci men to do pro ces so de in te -
gra ção no âm bi to do Mer co sul.

7. Ao bus car con sa grar no âm bi to do Mer ca do
Co mum do Sul e de suas re la ções com as Re pú bli -
cas da Bo lí via e do Chi le um ca mi nho ágil e trans pa -
ren te para a so lu ção dos con fli tos, a exem plo do que 
vem sen do fe i to nos Esta dos Uni dos e na União Eu -
ro péia, o Bra sil e os de ma is pa í ses sig na tá ri os do
men ci o na do Acor do ob je ti va ram, em úl ti ma ins tân -
cia, acom pa nhar a evo lu ção da le gis la ção in ter na ci -
o nal a res pe i to, em be ne fí cio da pro mo ção do co -
mér cio en tre os pa í ses sig na tá ri os e tam bém des tes 
com os de ma is mer ca dos ex ter nos.

8. Uma vez que é da com pe tên cia ex clu si va do 
Con gres so Na ci o nal re sol ver de fi ni ti va men te so bre
Acor dos, nos ter mos do in ci so I do Arti go 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, per mi to-me sub me ter a Vos sa
Exce lên cia, igual men te em ane xo, o pro je to de Men -
sa gem pre si den ci al, para que Vos sa Exce lên cia,
caso es te ja de acor do, en ca mi nhe o re fe ri do ins tru -
men to à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo.

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.
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 291, DE 2001

(Nº 520/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor 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 Tche ca so -
bre Co o pe ra ção Téc ni ca e Pro ce di men -
tos Sa ni tá ri os e Fi tos sa ni tá ri os, ce le bra -
do em Bra sí lia, em 18 de no vem bro de
1999.

O Congresso Nacional de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor 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 Tche ca so bre Co o pe ra ção Téc -
ni ca e Pro ce di men tos Sa ni tá ri os e Fi tos sa ni tá ri os,
ce le bra do em Bra sí lia, em 18 de no vem bro de 1999.

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 re sul tem
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.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBLICA 
TCHECA SOBRE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA E PROCEDIMENTOS 

SANITÁRIOS E FITOSSANITÁRIOS

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 Tche ca (do ra van te de no mi -
na dos “Par tes Con tra tan tes”).

Re a fir man do o de se jo ex pres so no Acor do so -
bre Co mér cio e Co o pe ra ção Eco nô mi ca fir ma do
pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e Re pú bli ca
Tche ca em Bra sí lia, em 25 de abril de 1994;

Gu i a dos pelo de se jo de co o pe rar nos cam pos
sa ni tá rio e fi tos sa ni tá rio e de sa ú de pú bli ca ve te ri ná -
ria, com vis tas à pro te ção da vida e da sa ú de hu ma -
na, à pre ven ção da in tro du ção e ao con tro le da di fu -
são de do en ças in fec ci o sas de ani ma is e de pes tes
de plan tas;

Re co nhe cen do a im por tân cia do for ta le ci men to,
ex pan são e di ver si fi ca ção do co mér cio de ani ma is,
plan tas e seus pro du tos en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va

do Bra sil e a Re pú bli ca Tche ca em ba ses mu tu a men -
te be né fi cas;

Re co nhe cen do ain da os be ne fí ci os mú tu os ad -
vin dos do in cre men to do co mér cio de pro du tos agrí -
co las e ani ma is, as sim como da Co o pe ra ção téc ni ca
em as sun tos sa ni tá ri os e fi tos sa ni tá ri os;

Le van do em con si de ra ção que am bas as Par tes 
Con tra tan tes são par tes no Acor do So bre a Apli ca ção 
de Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as da Orga ni za -
ção Mun di al do Co mér cio, pelo qual os mem bros ex -
pres sam seu de se jo de am pli ar a uti li za ção de me di -
das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as har mo ni za das, com
base nos pa drões in ter na ci o na is, di re tri zes e re co -
men da ções de sen vol vi das pe las or ga ni za ções in ter -
na ci o na is re le van tes, in clu in do a Co mis são do Co dex
Ali men ta ri us, o Escri tó rio Inter na ci o nal de Epi zo o ti as
e as or ga ni za ções in ter na ci o na is e re gi o na is re le van -
tes do âm bi to da Con ven ção Inter na ci o nal para a Pro -
te ção dos Ve ge ta is, que não im pli quem mu dan ças
para os mem bros nos seus ní ve is apro pri a dos de pro -
te ção da vida ou sa ú de hu ma na, ani mal e das plan -
tas;

Acor da ram o se guin te:

ARTIGO I

As au to ri da des sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as com -
pe ten tes para os pro pó si tos do pre sen te Acor do se -
rão, pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, e pelo 
Go ver no da Re pú bli ca Tche ca, o Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, atra vés da Admi nis tra ção Fi tos sa ni tá ria do
Esta do e da Admi nis tra ção Ve te ri ná ria do Esta do.

ARTIGO II

As au to ri da des sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as
com pe ten tes co o pe ra rão nos cam pos sa ni tá rio, de
sa ú de pú bli ca ve te ri ná ria e da pro te ção de plan tas,
em par ti cu lar to man do as me di das ne ces sá ri as
para pre ve nir a in tro du ção e/ou a di fu são de do en -
ças in fec ci o sas de ani ma is e pes tes de plan tas por
meio da im por ta ção de ani ma is, plan tas e seus pro -
du tos do ter ri tó rio do Esta do da ou tra Par te Con tra -
tan te.

ARTIGO III

As au to ri da des sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as com -
pe ten tes es ta be le ce rão os me i os ope ra ci o na is re la ti -
vos às con di ções ve te ri ná ri as e fi tos sa ni tá ri as de ex -
por ta ção, im por ta ção e co mér cio de ani ma is, plan tas
e seus pro du tos.;



ARTIGO IV

1. Com vis tas à pre ven ção e eli mi na ção de do -
en ças in fec ci o sas de ani ma is e de pes tes de plan -
tas, as au to ri da des sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as com -
pe ten tes in ter cam bi a rão in for ma ções so bre as con -
di ções sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as nos ter ri tó ri os
dos seus Esta dos, de acor do com as nor mas e re -
qui si tos do Escri tó rio Inter na ci o nal de Epi zo o ti as e
da Con ven ção Inter na ci o nal para a Pro te ção dos
Ve ge ta is;

2. Con for me o caso, as au to ri da des sa ni tá ri as
e fi tos sa ni tá ri as com pe ten tes in ter cam bi a rão in for -
ma ções so bre me di das de con tro le e pro fi la xia de
do en ças in fec ci o sas de ani ma is e de pes tes de
plan tas.

ARTIGO V

Sal vo quan do de ci di do de ou tra for ma, de le ga -
ções e in di ví du os que re a li zem vi a gens com o pro pó -
si to de de sen vol ver ati vi da des ao abri go des te Acor do 
pa ga rão suas pró pri as des pe sas, in clu si ve as des pe -
sas com vi a gem in ter na ci o nal e do més ti ca e os cus -
tos de ma nu ten ção no Esta do que re ce be. A Par te
Con tra tan te que re ce be pro por ci o na rá fa ci li da des à
ou tra Par te Con tra tan te, por cor te sia, sem ônus, nos
li mi tes dos seus re gu la men tos.

ARTIGO VI

1. O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor 30
(trin ta) dias após a data da se gun da Nota que co -
mu ni que o cum pri men to de to das as for ma li da des
in ter nas para a sua vi gên cia e per ma ne ce rá em vi -
gor até que uma Par te Con tra tan te de ci da de nun -
ciá-lo.

2. Qu al quer uma das Par tes Con tra tan tes po de -
rá de nun ci ar este Acor do, por no ti fi ca çâo es cri ta, por
via di plo má ti ca. O tér mi no da va li da de ocor re rá 6
(seis) me ses após a data da no ti fi ca ção à ou tra Par te
Con tra tan te.

3. Este Acor do po de rá ser emen da do por en ten -
di men to mú tuo das Par tes Con tra tan tes, por es cri to.
As emen das en tra rão em vi gor con for me as dis po si -
ções do pa rá gra fo 1º des te ar ti go.

4. As di ver gên ci as sur gi das na in ter pre ta ção ou
im ple men ta ção des te Acor do se rão re sol vi das por via 
di plo má ti ca.

Fe i to em Bra sí lia, em 18 de no vem bro de 1999,
em dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês, 
tche co e in glês, sen do to dos os tex tos igual men te au -

tên ti cos. Em caso de di ver gên cia na in ter pre ta ção, o
tex to em in glês de ve rá pre va le cer.

ACORDO SOBRE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS
SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS

Os Mem bros,
Re a fir man do que ne nhum Mem bro deve ser im -

pe di do de ado tar ou apli car me di das ne ces sá ri as à
pro te ção da vida ou da sa ú de hu ma na, ani mal ou ve -
ge tal, des de que tais me di das não se jam apli ca das
de modo a cons ti tu ir dis cri mi na ção ar bi trá ria ou in jus -
ti fi cá vel en tre Mem bros em si tu a ções em que pre va le -
çam as mes mas con di ções ou uma res tri ção ve la da
ao co mér cio in ter na ci o nal;

De se jan do me lho rar a sa ú de hu ma na, a sa ú de
ani mal e a si tu a ção sa ni tá ria no ter ri tó rio de to dos os
Mem bros;

To man do nota de que as me di das sa ni tá ri as e fi -
tos sa ni tá ri as são fre qüen te men te apli ca das com
base em acor dos ou pro to co los bi la te ra is;

De se jan do o es ta be le ci men to de um ar ca bou ço
mul ti la te ral de re gras e dis ci pli nas para ori en tar a ela -
bo ra ção, ado ção e apli ca ção de me di das sa ni tá ri as e
fi tos sa ni tá ri as com vis tas a re du zir ao mí ni mo seus
efe i tos ne ga ti vos so bre o co mér cio;



Re co nhe cen do a im por tan te con tri bu i ção que
po dem pro por ci o nar a esse res pe i to nor mas, gui as e
re co men da ções in ter na ci o na is;

De se jan do es ti mu lar o uso de me di das sa ni tá ri -
as e fi tos sa ni tá ri as en tre os Mem bros, com base em
nor mas, gui as e re co men da ções in ter na ci o na is ela -
bo ra das pe las or ga ni za ções in ter na ci o na is com pe -
ten tes, en tre elas a Co mis são do Co dex Ali men ta ri us, 
o Escri tó rio Inter na ci o nal de Epi zo o ti as e as or ga ni za -
ções in ter na ci o na is e re gi o na is com pe ten tes que
ope ram no con tex to da Con ven ção Inter na ci o nal so -
bre Pro te ção Ve ge tal, sem que com isso se exi ja dos
Mem bros que mo di fi quem seu ní vel ade qua do de
pro te ção da vida e sa ú de hu ma na, ani mal ou ve ge tal;

Re co nhe cen do que os pa í ses em de sen vol vi -
men to Mem bros po dem en con trar di fi cul da des es pe -
ci a is para cum prir com me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni -
tá ri as dos Mem bros Impor ta do res, e, como con se -
qüên cia, para ter aces so a seus mer ca dos, e tam bém
para for mu lar e apli car me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni -
tá ri as em seus pró pri os ter ri tó ri os, e de se jan do as sis -
ti-los em seus es for ços em tal sen ti do; 

De se jan do, por tan to, ela bo rar re gras para a
apli ca ção das dis po si ções do GATT 1994 que se re fe -
rem ao uso de me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as,
em es pe ci al as dis po si ções do Arti go XX(b)¹.

Acor dam o se guin te:

1 Nes te Acor do, as re fe rên ci as ao Arti go XX(b) in clu em tam bém
o ca put da que le Arti go.

ARTIGO 1
Dis po si ções Ge ra is

1. Este Acor do apli ca-se a to das as me di das sa -
ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as que pos sam di re ta ou in di re -
ta men te afe tar o co mér cio in ter na ci o nal. Tais me di das 
se rão ela bo ra das e apli ca das de acor do com as dis -
po si ções do pre sen te Acor do.

2. Para os pro pó si tos do pre sen te Acor do, as de -
fi ni ções for ne ci das no Ane xo A de vem apli car-se.

3. Os Ane xos cons ti tu em par te in te gral do pre -
sen te Acor do.

4. Nada nes te Acor do afe ta rá os di re i tos dos
Mem bros sob o Acor do so bre Bar re i ras Téc ni cas ao
Co mér cio no que se re fe re a me di das que não se en -
con trem no âm bi to do pre sen te Acor do.

ARTIGO 2
Di re i tos e Obri ga ções Bá si cas

1. Os Mem bros têm o di re i to de ado tar me di das
sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as para a pro te ção da vida ou
sa ú de hu ma na, ani mal ou ve ge tal, des de que tais me -

di das não se jam in com pa tí ve is com as dis po si ções
do pre sen te Acor do.

2. Os Mem bros as se gu ra rão que qual quer me di -
da sa ni tá ria e fi tos sa ni tá ria seja apli ca da ape nas na
me di da do ne ces sá rio para pro te ger a vida ou a sa ú -
de hu ma na, ani mal ou ve ge tal; seja ba se a da em prin -
cí pi os ci en tí fi cos e não seja man ti da sem evi dên cia ci -
en tí fi ca su fi ci en te, à ex ce ção do de ter mi na do pelo pa -
rá gra fo 7º do Arti go 5º.

3. Os Mem bros ga ran ti rão que suas me di das
sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as não fa rão dis cri mi na ção
ar bi trá ria ou in jus ti fi ca da en tre os Mem bros nos ca -
sos em que pre va le ce rem con di ções idên ti cas ou si -
mi la res, in clu in do en tre seu pró prio ter ri tó rio e o de
ou tros Mem bros. As me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni -
tá ri as não se rão apli ca das de for ma a cons ti tu ir res -
tri ção ve la da ao co mér cio in ter na ci o nal.

4. As me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as que
es te jam em con for mi da de com as dis po si ções re le -
van tes do pre sen te Acor do se rão con si de ra das con -
for mes às obri ga ções dos Mem bros sob as dis po si -
ções do GATT 1994 que se re fe rem ao uso de me di -
das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as, em es pe ci al as dis -
po si ções do Arti go XX(b)¹.

ARTIGO 3
Har mo ni za ção

1. Com vis tas a har mo ni zar as me di das sa ni tá -
ri as e fi tos sa ni tá ri as da for ma mais am pla pos sí vel,
os Mem bros ba se a rão suas me di das sa ni tá ri as e fi -
tos sa ni tá ri as em nor mas, gui as e re co men da ções
in ter na ci o na is, nos ca sos em que exis ti rem, ex ce to
se di fe ren te men te pre vis to por este Acor do, e em
es pe ci al no pa rá gra fo 3º.

2. Pre su mir-se-ão como ne ces sá ri as à pro te -
ção da vida ou da sa ú de hu ma na, ani mal e ve ge tal,
as sim como se rão con si de ra das com pa tí ve is com
as dis po si ções per ti nen tes do pre sen te Acor do e do
GATT 1994 as me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as
que es te jam em con for mi da de com nor mas, gui as e
re co men da ções in ter na ci o na is.

3. Os Mem bros po dem in tro du zir ou man ter me -
di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as que re sul tam em ní -
vel mais ele va do de pro te ção sa ni tá ria ou fi tos sa ni tá -
ria do que se al can ça ria com me di das ba se a das em
nor mas, gui as ou re co men da ções in ter na ci o na is
com pe ten tes, se hou ver uma jus ti fi ca ção ci en tí fi ca,
ou como con se qüên cia do ní vel de pro te ção sa ni tá ria
ou fi tos sa ni tá ria que um Mem bro de ter mi ne ser apro -
pri a do, de acor do com as dis po si ções re le van tes dos



pa rá gra fos 1º a 8º do Arti go 52. Não obs tan te o aci ma
des cri to, to das as me di das que re sul tem em ní vel de
pro te ção sa ni tá ria ou fi tos sa ni tá ria di fe ren te da que le
que se ria al can ça do pela uti li za ção de me di das ba se -
a das em nor mas, gui as ou re co men da ções in ter na ci -
o na is não se rão in com pa tí ve is com qual quer ou tra
dis po si ção do pre sen te Acor do.

4. Os Mem bros te rão par ti ci pa ção ple na, den tro
dos li mi tes de seus re cur sos, nas or ga ni za ções in ter -
na ci o na is com pe ten tes e em seus ór gãos sub si diá ri -
os, em es pe ci al na Co mis são do Co dex Ali men ta ri us,
no Escri tó rio Inter na ci o nal de Epi zo o ti as e em or ga ni -
za ções in ter na ci o na is e re gi o na is que ope rem no
con tex to da Con ven ção Inter na ci o nal so bre Pro te ção
Ve ge tal, para pro mo ver, em tais or ga ni za ções, a ela -
bo ra ção e re vi são pe rió di ca de nor mas, gui as e re co -
men da ções com res pe i to a to dos os as pec tos das
me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as.

5. O Co mi tê so bre Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa -
ni tá ri as pre vis to nos pa rá gra fos 1º a 4º do Arti go 12
(re fe ri do nes te Acor do como o “Co mi tê”) ela bo ra rá
um pro ce di men to de acom pa nha men to do pro ces so
de har mo ni za ção in ter na ci o nal e co or de na rá es for -
ços nes se sen ti do com as or ga ni za ções in ter na ci o na -
is com pe ten tes.

ARTIGO 4
Equi va lên cia

1. Os Mem bros ace i ta rão as me di das sa ni tá ri as
e fi tos sa ni tá ri as de ou tros Mem bros como equi va len -
tes, mes mo se tais me di das di fe ri rem de suas pró pri -
as me di das ou de me di das usa das por ou tros Mem -
bros que co mer ci a li zem o mes mo pro du to, se o Mem -
bro ex por ta dor de mons trar ob je ti va men te ao Mem bro 
im por ta dor que suas me di das al can çam o ní vel ade -
qua do de pro te ção sa ni tá ria e fi tos sa ni tá ria do Mem -
bro im por ta dor. Para tal fim, aces so ra zoá vel deve ser
con ce di do, quan do se so li ci te, ao Mem bro im por ta -
dor, com vis tas a ins pe ção, tes te e ou tros pro ce di -
men tos re le van tes.

2. Os Mem bros, quan do se so li ci tem, re a li za rão
con sul tas com o ob je ti vo de al can çar acor dos bi la te -
ra is e mul ti la te ra is para re co nhe ci men to da equi va -
lên cia das me di das sa ni tá ri as ou fi tos sa ni tá ri as es pe -
cí fi cas.

2 Para os pro pó si tos do pa rá gra fo 3º do Arti go 3, há jus ti fi ca ção
ci en tí fi ca se, com base num exa me e ava li a ção da in for ma ção ci -
en tí fi ca dis po ní vel de con for mi da de com as dis po si ções per ti nen -
tes des te Acor do, um mem bro de ter mi na que as nor mas, gui as e
re co men da ções in ter na ci o na is per ti nen tes não são su fi ci en tes
para al can çar seu ní vel apro pri a do de pro te ção sa ni tá ria ou fi tos -
sa ni tá ria.

ARTIGO 5
Ava li a ção do Ris co e De ter mi na ção do Ní vel

Ade qua do da Pro te ção Sa ni tá ria e Fi tos sa ni tá ria

1. Os Mem bros as se gu ra rão que suas me di das
sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as são ba se a das em uma
ava li a ção, ade qua da às cir cuns tân ci as, dos ris cos à
vida ou à sa ú de hu ma na, ani mal ou ve ge tal, to man do
em con si de ra ção as téc ni cas para ava li a ção de ris co
ela bo ra das pe las or ga ni za ções in ter na ci o na is com -
pe ten tes.

2. Na ava li a ção de ris cos, os Mem bros le va rão
em con si de ra ção a evi dên cia ci en tí fi ca dis po ní vell; os
pro ces sos e mé to dos de pro du ção per ti nen tes; os
mé to dos para tes te, amos tra gem e ins pe ção per ti -
nen tes; a pre va lên cia de pra gas e do en ças es pe cí fi -
cas; a exis tên cia de áre as li vres de pra gas ou do en -
ças; con di ções am bi en ta is e eco ló gi cas per ti nen tes; e 
os re gi mes de qua ren te na ou ou tros.

3. Ao ava li ar o ris co para a vida ou a sa ú de hu -
ma na, ani mal ou ve ge tal, e ao de ter mi nar a me di da a
ser apli ca da para se al can çar o ní vel ade qua do de
pro te ção sa ni tá ria e fi tos sa ni tá ria para tal ris co, os
Mem bros le va rão em con si de ra ção como fa to res eco -
nô mi cos re le van tes: o dano po ten ci al em ter mos de
per da de pro du ção ou de ven das no caso de en tra da,
es ta be le ci men to e dis se mi na ção de uma pes te ou do -
en ça; os cus tos de con tro le e da er ra di ca ção no ter ri -
tó rio do Mem bro im por ta dor e da re la ção cus to-be ne -
fí cio de en fo ques al ter na ti vos para li mi tar os ris cos.

4. Os Mem bros de vem, ao de ter mi na rem o ní vel
ade qua do de pro te ção sa ni tá ria, le var em con si de ra -
ção o ob je ti vo de re du zir ao mí ni mo os efe i tos ne ga ti -
vos ao co mér cio.

5. Com vis tas a se al can çar con sis tên cia na apli -
ca ção do con ce i to do ní vel ade qua do de pro te ção sa -
ni tá ria e fi tos sa ni tá ria con tra ris cos à vida ou sa ú de
hu ma na ou à vida ou sa ú de ani mal, cada Mem bro evi -
ta rá dis tin ções ar bi trá ri as ou in jus ti fi cá ve is nos ní ve is
que con si de ra apro pri a dos em di fe ren tes si tu a ções,
se tais dis tin ções re sul tam em dis cri mi na ção ou em
uma res tri ção ve la da ao co mér cio in ter na ci o nal. Os
Mem bros au xi li a rão o Co mi tê, de acor do com os pa -
rá gra fos 1, 2 e 3 do Arti go 12, a ela bo rar di re tri zes
para dis se mi nar a im ple men ta ção prá ti ca des ta dis -
po si ção. Ao ela bo rar as di re tri zes, o Co mi tê le va rá em 
con si de ra ção to dos os fa to res per ti nen tes, in clu si ve o 
ca rá ter ex cep ci o nal dos ris cos à sa ú de hu ma na aos
qua is in di ví du os se ex põem vo lun ta ri a men te.

6. Sem pre ju í zo do pa rá gra fo 2 do Arti go 3, ao
es ta be le ce rem ou man te rem me di das sa ni tá ri as e fi -
tos sa ni tá ri as para al can çar o ní vel ade qua do de pro -



te ção sa ni tá ria e fi tos sa ni tá ria, os Mem bros ga ran ti -
rão que tais me di das não são mais res tri ti vas ao co -
mér cio do que o ne ces sá rio para al can çar seu ní vel
ade qua do de pro te ção sa ni tá ria e fi tos sa ni tá ria, le -
van do-se em con si de ra ção a exe qüi bi li da de eco nô mi -
ca e téc ni ca3.

7. Nos ca sos em que a evi dên cia ci en tí fi ca for in -
su fi ci en te, um Mem bro pode pro vi so ri a men te ado tar
me di das sa ni tá ri as ou fi tos sa ni tá ri as com base em in -
for ma ção per ti nen te que es te ja dis po ní vel, in clu in -
do-se in for ma ção ori un da de or ga ni za ções in ter na ci -
o na is re le van tes, as sim como de me di das sa ni tá ri as
ou fi tos sa ni tá ri as apli ca das por ou tros Mem bros. Em
tais cir cuns tân ci as, os Mem bros bus ca rão ob ter a in -
for ma ção adi ci o nal ne ces sá ria para uma ava li a ção
mais ob je ti va de ris co e re vi sa rão, em con se qüên cia,
a me di da sa ni tá ria ou fi tos sa ni tá ria em um pra zo ra -
zoá vel.

8. Qu an do um Mem bro ti ver ra zão para crer que
uma me di da sa ni tá ria ou fi tos sa ni tá ria in tro du zi da ou
man ti da por um ou tro Mem bro é res tri ti va ou tem o po -
ten ci al de res trin gir suas ex por ta ções e que a me di da
não está ba se a da em nor mas, gui as ou re co men da -
ções in ter na ci o na is per ti nen tes, ou que tais nor mas,
gui as ou re co men da ções não exis tem, po de rá so li ci -
tar – e o Mem bro que man tém a me di da terá que for -
ne cer – uma ex pli ca ção das ra zões para a exis tên cia
de tal me di da sa ni tá ria ou fi tos sa ni tá ria.

ARTIGO 6
Adap ta ção a Con di ções Re gi o na is, Inclu in do-se
Áre as Li vres de Pra gas ou Do en ças e Áre as de

Ba i xa Inci dên cia de Pra gas ou Do en ças

1. Os Mem bros ga ran ti rão que suas me di das
sa ni tá ri as ou fi tos sa ni tá ri as es te jam adap ta das às ca -
rac te rís ti cas sa ni tá ri as ou fi tos sa ni tá ri as da área –
seja todo o ter ri tó rio de um país, par te do ter ri tó rio de
um país ou to das as par tes do ter ri tó rio de vá ri os pa í -
ses – da qual o pro du to é ori gi ná rio e para a qual o
pro du to é des ti na do. Ao ava li ar as ca rac te rís ti cas sa -
ni tá ri as ou fi tos sa ni tá ri as de uma re gião, os Mem bros
con si de ra rão, in ter alia, o ní vel de in ci dên cia de pra -
gas ou do en ças es pe cí fi cas; a exis tên cia de pro gra -
mas de con tro le ou er ra di ca ção; e cri té ri os ou di re tri -
zes apro pri a dos que pos sam ser ela bo ra dos pe las or -
ga ni za ções in ter na ci o na is com pe ten tes.

3 Para os pro pó si tos do pa rá gra fo 3 do Arti go 5, uma me di da não 
é mais res tri ti va do que o ne ces sá rio a não ser que haja ou tra
me di da ra zo a vel men te dis po ní vel le van do em con ta a exe qüi bi li -
da de eco nô mi ca e téc ni ca, que al can ce o ní vel apro pri a do de
pro te ção sa ni tá ria ou fi tos sa ni tá ria e seja sig ni fi ca ti va men te me -
nos res tri ti va ao co mér cio.

2. Os Mem bros re co nhe ce rão, em par ti cu lar, os
con ce i tos de áre as li vres de pra gas e do en ças de áre -
as de ba i xa in ci dên cia de pra gas e do en ças. A de ter -
mi na ção de tais áre as será ba se a da em fa to res tais
como ge o gra fia; ecos sis te mas; con tro le epi de mi o ló gi -
co; e a efi cá cia de con tro les sa ni tá ri os ou fi tos sa ni tá ri -
os.

3. Os Mem bros ex por ta do res que afir ma rem a
exis tên cia, em seus ter ri tó ri os, de áre as li vres de pra -
gas ou do en ças ou de áre as de ba i xa in ci dên cia de
pra gas ou do en ças for ne ce rão a evi dên cia ne ces sá -
ria de for ma a de mons trar, ob je ti va men te, ao Mem bro 
im por ta dor, que tais áre as são – de ve rão per ma ne cer 
– áre as li vres de pra gas ou do en ças ou áre as de ba i -
xa in ci dên cia de pra gas ou do en ças, res pec ti va men -
te. Para tal fim, aces so ra zoá vel de ve rá ser con ce di do, 
se so li ci ta do, ao Mem bro im por ta dor para ins pe ção,
tes te e ou tros pro ce di men tos re le van tes.

ARTIGO 7
Trans pa rên cia

Os Mem bros no ti fi ca rão as al te ra ções em suas
me di das sa ni tá ri as ou fi tos sa ni tá ri as e for ne ce rão in -
for ma ção so bre suas me di das sa ni tá ri as ou fi tos sa ni -
tá ri as de acor do com as dis po si ções do Ane xo B.

ARTIGO 8
Pro ce di men tos de Con tro le, 

Inspe ção e Ho mo lo ga ção

Os Mem bros ob ser va rão as dis po si ções do
Ane xo C na ope ra ção de pro ce di men tos de con tro le,
ins pe ção e ho mo lo ga ção, in clu in do-se sis te mas na ci -
o na is para ho mo lo ga ção de uso de adi ti vos ou para o
es ta be le ci men to de to le rân ci as para con ta mi nan tes
em ali men tos, be bi das ou ra ção ani mal; e ga ran ti rão,
quan to ao res to, que seus pro ce di men tos não são in -
com pa tí ve is com as dis po si ções do pre sen te Acor do.

ARTIGO 9
Assis tên cia Téc ni ca

1. Os Mem bros con cor dam em fa ci li tar o for ne ci -
men to de as sis tên cia téc ni ca a ou tros Mem bros, es -
pe ci al men te a pa í ses em de sen vol vi men to Mem bros,
seja bi la te ral men te ou por in ter mé dio de or ga ni za -
ções in ter na ci o na is apro pri a das. Tal as sis tên cia po -
de rá re a li zar-se, in ter alia, nas áre as de tec no lo gi as
de pro ces sa men to, pes qui sa e in fra-es tru tu ra, in clu in -
do-se o es ta be le ci men to de ór gãos na ci o na is re gu la -
tó ri os, e po de rá to mar a for ma de con sul to ria, cré di -
tos, do a ções ou con ces sões, in clu si ve com o pro pó si -
to de bus car o aper fe i ço a men to téc ni co, tre i na men to
e equi pa men to para per mi tir a tais pa í ses ajus ta -



rem-se e cum pri rem com as me di das sa ni tá ri as ou fi -
tos sa ni tá ri as ne ces sá ri as para que al can cem o ní vel
ade qua do de pro te ção sa ni tá ria ou fi tos sa ni tá ria em
seus mer ca dos de ex por ta ção.

2. Qu an do in ves ti men tos con si de rá ve is se fi ze -
rem ne ces sá ri os para que um país em de sen vol vi -
men to Mem bro ex por ta dor pre en cha as exi gên ci as
sa ni tá ri as ou fi tos sa ni tá ri as de um Mem bro im por ta -
dor, este úl ti mo con si de ra rá o for ne ci men to de as sis -
tên cia téc ni ca de modo a per mi tir ao país em de sen -
vol vi men to Mem bro man ter e ex pan dir suas opor tu ni -
da des de aces so a mer ca dos para o pro du to em
ques tão.

ARTIGO 10
Tra ta men to Espe ci al e Di fe ren ci a do

1. Na ela bo ra ção e apli ca ção das me di das sa ni -
tá ri as ou fi tos sa ni tá ri as, os Mem bros le va rão em con -
si de ra ção as ne ces si da des es pe ci a is dos pa í ses em
de sen vol vi men to Mem bros, e, em es pe ci al, dos pa í -
ses de me nor de sen vol vi men to re la ti vo Mem bros.

2. Qu an do o ní vel ade qua do de pro te ção sa ni tá -
ria ou fi tos sa ni tá ria per mi tir o es ta be le ci men to gra du -
al de no vas me di das sa ni tá ri as ou fi tos sa ni tá ri as, de -
ve rão ser con ce di dos pra zos mais lon gos para seu
cum pri men to no que se re fe re a pro du tos de in te res se 
dos pa í ses em de sen vol vi men to Mem bros, a fim de
man ter suas opor tu ni da des de ex por ta ção.

3. Com vis tas a as se gu rar que os pa í ses em de -
sen vol vi men to Mem bros pos sam es tar ap tos a cum -
prir com as dis po si ções do pre sen te Acor do, o Co mi tê 
têm di re i to de con ce der a tais pa í ses, se so li ci ta do,
ex ce ções es pe cí fi cas, com pra zo li mi ta do, no todo ou
em par te das obri ga ções do pre sen te Acor do, le van -
do-se em con si de ra ção suas ne ces si da des de de sen -
vol vi men to, co mer ci a is e fi nan ce i ras.

4. Os Mem bros de vem es ti mu lar e fa ci li tar a par -
ti ci pa ção ati va de pa í ses em de sen vol vi men to Mem -
bros nas or ga ni za ções in ter na ci o na is com pe ten tes.

ARTIGO 11
Con sul tas e So lu ção de Con tro vér si as

1. As dis po si ções dos Arti gos XXII e XXIII do
GATT 1994, con for me ela bo ra das e apli ca das pelo
Enten di men to so bre So lu ção de Con tro vér si as, apli -
car-se-ão às con sul tas e à so lu ção de con tro vér si as
sob este Acor do, ex ce to se dis pos to de ou tra for ma
nes te Acor do.

2. No caso de con tro vér sia sob este Acor do en -
vol ven do te mas téc ni cos ou ci en tí fi cos, um gru po es -
pe ci al de ve rá bus car as ses so ria de pe ri tos es co lhi -
dos pelo gru po es pe ci al, em con sul ta com as par tes

en vol vi das na dis pu ta. Para tal fim, o gru po es pe ci al
po de rá, quan do jul gar apro pri a da, es ta be le cer um
gru po de pe ri tos para con sul to ria ou con sul tar as or -
ga ni za ções in ter na ci o na is per ti nen tes, a pe di do de
qual quer das par tes na dis pu ta ou por sua pró pria ini -
ci a ti va.

3. Nada nes te Acor do pre ju di ca rá os di re i tos dos 
Mem bros em ou tros acor dos in ter na ci o na is, in clu in -
do-se o di re i to de re cor re rem aos bons ofí ci os ou aos
me ca nis mos de so lu ção de con tro vér si as de ou tras
or ga ni za ções in ter na ci o na is ou es ta be le ci dos sob
qual quer acor do in ter na ci o nal.

ARTIGO 12
Admi nis tra ção

1. Esta be le ce-se, em vir tu de do pre sen te Acor -
do, um Co mi tê so bre Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni -
tá ri as que ser vi rá re gu lar men te de foro para con sul -
tas. De sem pe nha rá as fun ções ne ces sá ri as para apli -
car as dis po si ções do pre sen te Acor do e para a con -
se cu ção de seus ob je ti vos, es pe ci al men te em ma té -
ria de har mo ni za ção. O Co mi tê ado ta rá suas de ci -
sões por con sen so.

2. O Co mi tê es ti mu la rá e fa ci li ta rá con sul tas ou 
ne go ci a ções ad hoc en tre Mem bros so bre te mas sa -
ni tá ri os ou fi tos sa ni tá ri os es pe cí fi cos. O Co mi tê es ti -
mu la rá o uso de nor mas, gui as ou re co men da ções
in ter na ci o na is por par te de to dos os Mem bros e, em 
tal as pec to, ofe re ce rá es tu dos e con sul tas téc ni cas
com o ob je ti vo de au men tar a co or de na ção e a in te -
gra ção en tre sis te mas na ci o na is e in ter na ci o na is e
en fo ques para ho mo lo ga ção do uso de adi ti vos ou
para o es ta be le ci men to de to le rân ci as para con ta mi -
nan tes em ali men tos, be bi das ou ra ção ani mal.

3. O Co mi tê man te rá con ta to es tre i to com as
or ga ni za ções in ter na ci o na is com pe ten tes no cam po
da pro te ção sa ni tá ria e fi tos sa ni tá ria, es pe ci al men te
com a Co mis são do Co dex Ali men ta ri us, o Escri tó rio 
Inter na ci o nal de Epi zo o ti as e o Se cre ta ri a do da
Con ven ção Inter na ci o nal so bre Pro te ção Ve ge tal,
com o ob je ti vo de as se gu rar a me lhor con sul to ria
téc ni ca e ci en tí fi ca pos sí vel para a ad mi nis tra ção do 
pre sen te Acor do e a fim de as se gu rar que se evi te
du pli ca ção des ne ces sá ria de es for ços.

4. O Co mi tê ela bo ra rá um mé to do para acom -
pa nhar o pro ces so de har mo ni za ção in ter na ci o nal e
o uso de nor mas, gui as e re co men da ções in ter na ci -
o na is. Para tal fim, o Co mi tê de ve rá, jun ta men te com 
as or ga ni za ções in ter na ci o na is com pe ten tes, es ta -
be le cer uma lis ta de nor mas, gui as e re co men da -
ções in ter na ci o na is re la ti vas a me di das sa ni tá ri as



ou fi tos sa ni tá ri as que o Co mi tê de ter mi ne te nha um
im pac to im por tan te no co mér cio. A lis ta de ve rá in clu -
ir in di ca ções, por par te dos Mem bros, de nor mas,
gui as e re co men da ções in ter na ci o na is que apli quem 
como con di ções para im por ta ção ou com base nos
qua is os pro du tos im por ta dos que es te jam de acor -
do com tais nor mas pos sam usu fru ir de aces so a
seus mer ca dos. Para os ca sos em que um Mem bro
não apli que uma nor ma, guia ou re co men da ção in -
ter na ci o nal como con di ção para im por tar, o Mem bro
de ve rá for ne cer uma in di ca ção da ra zão para tan to,
e, em es pe ci al, se con si de ra que o pa drão não é rí gi -
do o su fi ci en te para for ne cer o ní vel de pro te ção sa -
ni tá ria ou fi tos sa ni tá ria ade qua do. Se um Mem bro re -
vi sar sua po si ção, após in di car o uso de uma nor ma,
guia ou re co men da ção como con di ção para im por tar,
de ve rá for ne cer uma ex pli ca ção para tal mu dan ça e
dela in for mar o Se cre ta ri a do, as sim como as Orga ni -
za ções Inter na ci o na is com pe ten tes, a me nos que tal
no ti fi ca ção e ex pli ca ção seja dada de acor do com os
pro ce di men tos do Ane xo B.

5. A fim de evi tar a du pli ca ção des ne ces sá ria de
es for ços, o Co mi tê po de rá de ci dir, caso seja apro pri a -
do, uti li zar a in for ma ção ge ra da pe los pro ce di men tos, 
em es pe ci al aque les para no ti fi ca ção, vi gen tes nas
or ga ni za ções in ter na ci o na is com pe ten tes.

6. O Co mi tê po de rá, com base na ini ci a ti va de
um dos Mem bros, por in ter mé dio dos ca na is apro -
pri a dos, con vi dar or ga ni za ções in ter na ci o na is com -
pe ten tes ou seus ór gãos sub si diá ri os a exa mi nar te -
mas es pe cí fi cos re la ti vos a uma de ter mi na da nor -
ma, guia ou re co men da ção, in clu in do-se a base das 
ex pli ca ções for ne ci das para a não-uti li za ção con for -
me es ti pu la do no pa rá gra fo 4.

7. O Co mi tê re vi sa rá a ope ra ção e a im ple men -
ta ção do pre sen te Acor do três anos após a data da
en tra da em vi gor do Acor do Cons ti tu ti vo da OMC e,
pos te ri or men te, con for me ne ces sá rio. Qu an do apro -
pri a do, o Co mi tê po de rá sub me ter pro pos tas, ao
Con se lho para o Co mér cio de Bens, para emen das
ao tex to do pre sen te Acor do, com re la ção, in ter alia, 
à ex pe riên cia acu mu la da em sua im ple men ta ção.

ARTIGO 13
Imple men ta ção

Os Mem bros são in te gral men te res pon sá ve is,
no pre sen te Acor do, pelo cum pri men to de to das as
obri ga ções aqui es ta be le ci das. Os Mem bros for mu la -
rão e im ple men ta rão me di das e me ca nis mos po si ti -
vos em fa vor da ob ser va ção das dis po si ções do pre -

sen te acor do por ou tras ins ti tu i ções além das ins ti tu i -
ções do go ver no cen tral. Os Mem bros ado ta rão as
me di das ra zoá ve is que es ti ve rem a seu al can ce para
as se gu rar que as ins ti tu i ções não-go ver na men ta is
exis ten tes em seus ter ri tó ri os, as sim como os ór gãos
re gi o na is dos qua is ins ti tu i ções per ti nen tes em seus
ter ri tó ri os se jam mem bros, cum pram com as dis po si -
ções re le van tes do pre sen te Acor do. Ade ma is, os
mem bros não ado ta rão me di das que te nham o efe i to
de, di re ta ou in di re ta men te, obri gar ou en co ra jar tais
ins ti tu i ções não-go ver na men ta is ou re gi o na is, a agi -
rem de for ma in com pa tí vel com as dis po si ções do
pre sen te Acor do. Os Mem bros as se gu ra rão o uso dos 
ser vi ços de ins ti tu i ções não-go ver na men ta is para a
im ple men ta ção de me di das sa ni tá ri as ou fi tos sa ni tá -
ri as ape nas se tais en ti da des cum pri rem com as dis -
po si ções do pre sen te Acor do.

ARTIGO 14
Dis po si ções Fi na is

Os Pa í ses de me nor de sen vol vi men to re la ti vo
Mem bros po de rão adi ar a apli ca ção das dis po si ções 
do pre sen te Acor do por um pe río do de cin co anos
após a data da en tra da em vi gor do Acor do Cons ti -
tu ti vo da OMC, com res pe i to a suas me di das sa ni tá -
ri as ou fi tos sa ni tá ri as que afe tem a im por ta ção ou
os pro du tos im por ta dos. Ou tros Pa í ses em de sen -
vol vi men to Mem bros po de rão adi ar a apli ca ção das
dis po si ções do pre sen te Acor do, além do es ti pu la do 
pelo pa rá gra fo 8 do ar ti go 5 e do ar ti go 7, por dois
anos após a data da en tra da em vi gor do Acor do
Cons ti tu ti vo da OMC, com res pe i to a suas atu a is
me di das sa ni tá ri as ou fi tos sa ni tá ri as que afe tam a
im por ta ção ou os pro du tos im por ta dos, nos ca sos
em que tal apli ca ção es ti ver im pe di da pela fal ta de
co nhe ci men to téc ni co, in fra-es tru tu ra ou re cur sos
téc ni cos.

ANEXO A
De fi ni ções4

1. Me di da sa ni tá ria ou fi tos sa ni tá ria – Qu al quer
me di da apli ca da:

a) para pro te ger, no ter ri tó rio do Mem bro, a vida
ou a sa ú de ani mal ou ve ge tal dos ris cos re sul tan tes
da en tra da, do es ta be le ci men to ou da dis se mi na ção
de pra gas, do en ças ou or ga nis mos pa to gê ni cos ou
por ta do res de do en ças;

4 Para os pro pó si tos des tas de fi ni ções “ani mal” in clui pe i xes e fa -
u na sel va gem; “ve ge tal” in clui flo res tas e flo ra sel va gem; “pra gas”
in clui er vas da ni nhas; “con ta mi nan tes” in clui pes ti ci das e re sí du os 
de me di ca men tos ve te ri ná ri os.



b) para pro te ger, no ter ri tó rio do Mem bro, a vida
ou a sa ú de hu ma na ou ani mal dos ris cos re sul tan tes
da pre sen ça de adi ti vos, con ta mi nan tes, to xi nas ou
or ga nis mos pa to gê ni cos em ali men tos, be bi das ou
ra ção ani mal;

c) para pro te ger, no ter ri tó rio do Mem bro, a
vida ou a sa ú de hu ma na ou ani mal de ris cos re sul -
tan tes de pra gas trans mi ti das por ani ma is, ve ge ta is
ou por pro du tos de les de ri va dos, ou da en tra da, es -
ta be le ci men to ou dis se mi na ção de pra gas; ou

d) para im pe dir ou li mi tar, no ter ri tó rio do Mem -
bro, ou tros pre ju í zos re sul tan tes da en tra da, es ta be -
le ci men to ou dis se mi na ção de pra gas.

As me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as in clu em 
toda le gis la ção per ti nen te, de cre tos, re gu la men tos,
exi gên ci as e pro ce di men tos in clu in do, in ter alia, cri -
té ri os para o pro du to fi nal; pro ces sos e mé to dos de
pro du ção; pro ce di men to para tes tes, ins pe ção, cer ti -
fi ca ção e ho mo lo ga ção; re gi mes de qua ren te na, in -
clu in do exi gên ci as per ti nen tes as so ci a das com o
trans por te de ani ma is ou ve ge ta is, ou com os ma te -
ri a is ne ces sá ri os para sua so bre vi vên cia du ran te o
trans por te; dis po si ções so bre mé to dos es ta tís ti cos
per ti nen tes, pro ce di men tos de amos tra gem e mé to -
dos de ava li a ção de ris co; e re qui si tos para em ba la -
gem e ro tu la gem di re ta men te re la ci o na das com a
se gu ran ça dos ali men tos.

2. Har mo ni za ção – O es ta be le ci men to, re co -
nhe ci men to e apli ca ção de me di das sa ni tá ri as e fi tos -
sa ni tá ri as co muns por di fe ren tes Mem bros.

3. Nor mas, gui as e re co men da ções in ter na ci o -
na is:

a) para a se gu ran ça dos ali men tos, as nor mas, 
gui as e re co men da ções es ta be le ci dos pela Co mis -
são do Co dex Ali men ta ri us no que se re fe re a adi ti -
vos para ali men tos; dro gas ve te ri ná ri as e re sí du os
pes ti ci das; con ta mi nan tes; mé to dos para aná li se e
amos tra gem; e có di gos e gui as para prá ti cas de hi -
gi e ne;

b) para sa ú de ani mal e zo o no ses, as nor mas,
gui as e re co men da ções ela bo ra das sob os aus pí ci -
os do Escri tó rio Inter na ci o nal de Epi zo o ti as;

c) para sa ú de ve ge tal, as nor mas, gui as e re -
co men da ções in ter na ci o na is ela bo ra dos sob os aus -
pí ci os do Se cre ta ri a do da Con ven ção Inter na ci o nal
so bre Pro te ção Ve ge tal, em co o pe ra ção com or ga ni -
za ções re gi o na is que ope ram no con tex to da Con -
ven ção Inter na ci o nal so bre Pro te ção Ve ge tal; e

d) para te mas não co ber tos pe las or ga ni za -
ções aci ma, nor mas, gui as e re co men da ções ade -
qua dos pro mul ga dos por ou tras or ga ni za ções in ter -
na ci o na is per ti nen tes aber tas à par ti ci pa ção de to -
dos os Mem bros, con for me iden ti fi ca das pelo Co mi -
tê.

4. Ava li a ção de Ris co – A ava li a ção da pos si bi -
li da de de en tra da, es ta be le ci men to ou dis se mi na ção 
de uma pra ga ou do en ça no ter ri tó rio de Mem bro
im por ta dor, em con for mi da de com as me di das sa ni -
tá ri as e fi tos sa ni tá ri as que pos sam ser apli ca das, e
das po ten ci a is con se quên ci as bi o ló gi cas e eco nô mi -
cas; ou a ava li a ção do po ten ci al exis ten te no que se
re fe re a efe i tos ad ver sos à sa ú de hu ma na ou ani -
mal, re sul tan te da pre sen ça de adi ti vos, con ta mi -
nan tes, to xi nas ou or ga nis mos pa to gê ni cos em ali -
men tos, be bi das ou ra ção ani mal.

5. Ní vel ade qua do de pro te ção sa ni tá ria ou fi -
tos sa ni tá ria – O ní vel de pro te ção que um Mem bro
jul gue ade qua do para es ta be le cer uma me di da sa ni -
tá ria ou fi tos sa ni tá ria para pro te ger a vida ou sa ú de
hu ma na, ani mal ou ve ge tal em seu ter ri tó rio.

NOTA: Mu i tos Mem bros re fe rem-se a tal con -
ce i to uti li zan do a ex pres são “o ní vel ace i tá vel de ris -
co”.

6. Área li vre de pra gas ou do en ças: Uma área,
seja todo o ter ri tó rio de um país, par te do ter ri tó rio
de um país, ou todo ou par tes do ter ri tó rio de vá ri os
pa í ses, con for me iden ti fi ca dos pe las au to ri da des
com pe ten tes, nos qua is não há in ci dên cia de uma
pra ga ou do en ça es pe cí fi ca.

NOTA: Uma área li vre de pra gas ou do en ças
po de rá cir cun dar ou ser cir cun da da ou ad ja cen te a
uma área – seja den tro de par te do ter ri tó rio de um
país ou em uma re gião ge o grá fi ca que in clui par tes
ou todo o ter ri tó rio de vá ri os pa í ses – na qual a
ocor rên cia de uma pra ga ou do en ça es pe cí fi ca é co -
nhe ci da, mas está su je i ta a me di das de con tro le tais 
como o es ta be le ci men to de pro te ção, vi gi lân cia e
“zo nas tam pão” que po dem con fi nar ou er ra di car a
pra ga ou do en ça em ques tão.

7. Área de ba i xa in ci dên cia de pra gas ou do en -
ças – Uma área, seja todo o ter ri tó rio de um país, par -
te do ter ri tó rio de um país ou todo ou par tes do ter ri tó -
rio de vá ri os pa í ses, con for me iden ti fi ca das pe las au -
to ri da des com pe ten tes, na qual uma pra ga ou do en ça 
es pe cí fi ca in ci de em ní ve is ba i xos e que es te ja su je i ta 
a me di das efe ti vas de vi gi lân cia, con tro le ou er ra di ca -
ção.



ANEXO B
Trans pa rên cia dos Re gu la men tos 

Sa ni tá ri os e Fi tos sa ni tá ri os

Pu bli ca ção de re gu la men tos
1. Os Mem bros as se gu ra rão que to dos os re gu -

la men tos5 sa ni tá ri os e fi tos sa ni tá ri os ado ta dos se jam
pron ta men te pu bli ca dos de modo a per mi tir aos
Mem bros que por eles se in te res sem fa mi li a ri za -
rem-se com os mes mos.

2. Exce to em cir cuns tân ci as de ca rá ter ur gen te,
os Mem bros de i xa rão um in ter va lo de tem po ra zoá vel
en tre a pu bli ca ção do re gu la men to, sa ni tá rio e fi tos sa -
ni tá rio e sua en tra da em vi gor de modo que os pro du -
to res em Mem bros ex por ta do res, par ti cu lar men te os
dos Pa í ses em de sen vol vi men to Mem bros, dis po nham 
de tem po para adap tar seus pro du tos e mé to dos de
pro du ção às exi gên ci as do Mem bro im por ta dor.

Cen tros de Infor ma ção
3. Cada mem bro as se gu ra rá que exis ta um cen -

tro de in for ma ção que seja ca paz de res pon der a to -
das as con sul tas ra zoá ve is de Mem bros in te res sa -
dos, bem como for ne cer os do cu men tos per ti nen tes,
re fe ren tes:

a) a re gu la men tos sa ni tá ri os e fi tos sa ni tá ri os
ado ta dos ou pro pos tos em seu ter ri tó rio;

b) a pro ce di men to de ins pe ção e con tro le; re gi -
mes de pro du ção e qua ren te na; pro ce di men tos para
apro va ção de adi ti vos em ali men tos e to le rân cia de
pes ti ci das, que se jam apli ca dos em seu ter ri tó rio;

c) aos pro ce di men tos de ava li a ção de ris co, fa -
to res le va dos em con si de ra ção, as sim como de ter mi -
na ção do ní vel ade qua do de pro te ção sa ni tá ria ou fi -
tos sa ni tá ria;

d) à ade são e à par ti ci pa ção de um Mem bro, ou
das ins ti tu i ções per ti nen tes exis ten tes em seu ter ri tó -
rio, em or ga ni za ções e sis te mas sa ni tá ri os e fi tos sa -
ni tá ri os re gi o na is e in ter na ci o na is, as sim como em
acor dos e ar ran jos bi la te ra is e mul ti la te ra is no âm bi to
des te Acor do, e aos tex tos de tais acor dos e ar ran jos.

4. Os Mem bros as se gu ra rão que, quan do Mem -
bros in te res sa dos so li ci ta rem có pi as de do cu men tos,
es tas se jam for ne ci das ao mes mo pre ço (se não fo -
rem gra tu i tas), à par te o cus to do en vio, que os co bra -
dos dos na ci o na is6 do Mem bro em ques tão.

5 Me di das sa ni tá ri as e fi to sa ni tá ri as tais como leis, de cre tos ou
por ta ri as que se jam de apli ca ção ge ral.
6 Na ci o na is nes te Acor do tor na rá o sig ni fi ca do, no caso de um
ter ri tó rio adu a ne i ro se pa ra do Mem bro da OMC, de pes so as fí si -
cas ou ju rí di cas, do mi ci li a das ou que te nham es ta be le ci men to in -
dus tri al ou co mer ci al real e efe ti vo na que le ter ri tó rio adu a ne i ro.

Pro ce di men to de no ti fi ca ção
5. Sem pre que não exis tir uma nor ma, guia ou

re co men da ção in ter na ci o nal ou o con te ú do de um
pro je to de re gu la men to sa ni tá rio ou fi tos sa ni tá rio não
for subs tan ci al men te o mes mo que o con te ú do de
uma nor ma, guia ou re co men da ção in ter na ci o nal, e
se o re gu la men to pu der ter um efe i to sig ni fi ca ti vo so -
bre o co mér cio de ou tros Mem bros, os Mem bros:

a) pu bli ca rão uma nota com an te ce dên cia su fi ci -
en te para que to dos os Mem bros in te res sa dos pos -
sam to mar co nhe ci men to de que pla ne jam in tro du zir
um de ter mi na do re gu la men to;

b) no ti fi ca rão aos ou tros Mem bros por in ter mé -
dio do Se cre ta ri a do, os pro du tos a se rem co ber tos
pelo re gu la men to pla ne ja do, jun to com uma bre ve in -
di ca ção de seu ob je ti vo e ar ra zo a do. Tais no ti fi ca ções 
se rão fe i tas com a an te ce dên cia su fi ci en te, quan do
emen das ain da pos sam ser in tro du zi das e co men tá ri -
os le va dos em con si de ra ção;

c) quan do se lhes so li ci te, for ne ce rão a ou tros
Mem bros có pi as do pro je to de re gu la men to e, sem -
pre que pos sí vel, iden ti fi ca rão as par tes que di fi ram
em subs tân ci as das nor mas, gui as ou re co men da -
ções in ter na ci o na is;

d) con ce de rão, sem dis cri mi na ção, um pra zo ra -
zoá vel para que ou tros Mem bros fa çam co men tá ri os
por es cri to dis cu ti rão es tes co men tá ri os, caso so li ci -
ta do, e le va rão em con si de ra ção es tes co men tá ri os
es cri tos e o re sul ta do des tas dis cus sões.

6 – Qu an do, no en tan to, sur gi rem ou hou ver
ame a ça de que sur jam pro ble mas ur gen tes de pro -
te ção da sa ú de para um Mem bro, este Mem bro po -
de rá omi tir os pas sos enu me ra dos no pa rá gra fo 5
des te Ane xo que jul gue ne ces sá rio, des de que o
Mem bro:

a) no ti fi que ime di a ta men te aos ou tros Mem -
bros, por in ter mé dio do Se cre ta ri a do, o re gu la men to 
em ques tão e os pro du tos co ber tos, com uma bre ve
in di ca ção do ob je ti vo e ar ra zo a do do re gu la men to,
in clu si ve a na tu re za do(s) pro ble ma(s) ur gen te(s);

b) quan do se lhes so li ci te, for ne ça a ou tros
Mem bros có pi as do re gu la men to;

c) per mi ta que ou tros Mem bros fa çam co men -
tá ri os por es cri to, dis cu ta es tes co men tá ri os

caso so li ci ta do e leve em con si de ra ção es tes
co men tá ri os es cri tos e o re sul ta do des tas dis cus -
sões.

7. As no ti fi ca ções ao Se cre ta ri a do se rão fe i tas
em in glês, fran cês ou es pa nhol.



8. Os pa í ses de sen vol vi dos Mem bros for ne ce -
rão, a pe di do de ou tros Mem bros, có pi as dos do cu -
men tos ou, no caso de do cu men tos vo lu mo sos, re su -
mos dos do cu men tos co ber tos por uma de ter mi na da
no ti fi ca ção  em in glês, fran cês ou es pa nhol.

9. O Se cre ta ri a do cir cu la rá pron ta men te có pi as
da no ti fi ca ção a to dos os Mem bros e às or ga ni za ções
in ter na ci o na is in te res sa das e le va rá à aten ção aos pa -
í ses em de sen vol vi men to Mem bros qua is quer no ti fi ca -
ções re la ti vas a pro du tos de seu par ti cu lar in te res se.

10. Os Mem bros de sig na rão uma úni ca au to ri -
da de do go ver no cen tral como res pon sá vel pala im -
ple men ta ção em ní vel na ci o nal das dis po si ções re la -
ti vas aos pro ce di men tos de no ti fi ca ção, de acor do
com os pa rá gra fos 5, 6, 7 e 8 do pre sen te Ane xo.

Re ser vas de ca rá ter ge ral
11. Nada nes te Acor do será in ter pre ta do no

sen ti do de obri gar:
a) ao for ne ci men to de por me no res ou có pi as de

pro je tos ou a pu bli ca ção de tex tos em lín guas ou tras
que não a do Mem bro, ex ce to con for me es ti pu la do no 
pa rá gra fo 8 des te Ane xo; ou 

b) à co mu ni ca ção, por par te dos Mem bros, de
in for ma ção con fi den ci al cuja di vul ga ção pos sa im pe -
dir o cum pri men to da le gis la ção sa ni tá ria ou fi tos sa ni -
tá ria ou le sar os in te res ses co mer ci a is le gí ti mos de
de ter mi nads em pre sas.

ANEXO C
Pro ce di men tos de con tro le, 

ins pe ção e apro va ção

1. No que se re fe re a to dos os pro ce di mentOS
para ave ri guar e ga ran tir o cum pri men to de

me di das sa ni tá ri as ou fi tos sa ni tá ri as, os Mem -
bros as se gu ra rão:

a) que tais pro ce di men tos se jam re a li za dos e
con clu í dos sem de mo ras in de vi das e de for ma não
me nos fa vo rá vel aos pro du tos im por ta dos do que
aos pro du tos na ci o na is si mi la res;

b) que o pe río do nor mal de pro ces sa men to de
cada pro ce di men to seja pu bli ca do ou que o pe río do
de pro ces sa men to pre vis to seja co mu ni ca do ao so li -
ci tan te a pe di do des te, que, ao re ce ber uma so li ci ta -
ção, a ins ti tu i ção com pe ten te exa mi ne pron ta men te
se a do cu men ta ção está com ple ta e in for me o so li ci -
tan te de to das as de fi ciên ci as de for ma pre ci sa e
com ple ta, que a ins ti tu i ção com pe ten te trans mi ta,
as sim que pos sí vel, os re sul ta dos do pro ce di men to
de for ma pre ci sa e com ple ta, a fim de que se pos -

sam to mar me di das cor re ti vas caso ne ces sá rio, que, 
mes mo quan do haja de fi ciên ci as, a ins ti tu i ção com -
pe ten te pros si ga até onde for pos sí vel com o pro ce -
di men to se o so li ci tan te as sim re qui ser, e que o so li -
ci tan te seja in for ma do, a sue pe di do, do an da men to
do pro ce di men to, ex pli can do-se-lhe qual quer atra so;

c) que as in for ma ções so li ci ta das li mi tem-se ao
ne ces sá rio para que os pro ce di men tos de con tro le,
ins pe ção e ho mo lo ga ção se jam ade qua dos, in clu in -
do-se os re la ti vos à ho mo lo ga ção do uso de adi ti vos
ou ao es ta be le ci men to de to le rân ci as de con ta mi nan -
tes em pro du tos ali men tí ci os, be bi das ou ra ção ani -
mal;

d) que a con fi den ci a li da de da in for ma ção so bre
os pro du tos ori gi ná ri os dos ter ri tó ri os de ou tros Mem -
bros, que re sul te ou seja for ne ci da em fun ção de con -
tro le, ins pe ção e ho mo lo ga ção, seja res pe i ta da da
mes ma for ma que para pro du tos na ci o na is e de tal
for ma que os in te res ses co mer ci a is le gí ti mos se jam
pro te gi dos;

e) que toda so li ci ta ção de amos tras in di vi du a is
de um pro du to para con tro le, ins pe ção o ho mo lo ga -
ção seja li mi ta da ao ra zoá vel e ne ces sá rio;

f) que to das as ta xas im pos tas aos pro ce di men -
tos para pro du tos im por ta dos se jam eqüi ta ti vas em
com pa ra ção com to das as ta xas co bra das por pro du -
tos na ci o na is si mi la res ou pro du tos ori gi ná ri os de
qual quer ou tro Mem bro, não de ven do ser su pe ri o res
ao cus to real do ser vi ço;

g) que os cri té ri os em pre ga dos no es ta be le ci -
men to de ins ta la ções uti li za das nos pro ce di men tos e
na se le ção de amos tras se jam os mes mos, tan to para 
pro du tos im por ta dos quan to para pro du tos na ci o na is, 
com o ob je ti vo de re du zir ao mí ni mo as in con ve niên ci -
as aos so li ci tan tes, im por ta do res, ex por ta do res ou
seus agen tes;

h) que sem pre que as es pe ci fi ca ções de um
pro du to se jam mo di fi ca das após o seu con tro le ou
ins pe ção à luz dos re gu la men tos apli cá ve is, os pro ce -
di men tos para o pro du to mo di fi ca do se jam li mi ta dos
ao ne ces sá rio para de ter mi nar se exis te con fi an ça
su fi ci en te de que o pro du to ain da sa tis faz os re gu la -
men tos em ques tão; e

i) exis ta um pro ce di men to para exa mi nar as re -
cla ma ções re la ti vas à ope ra ção de tais pro ce di men -
tos e para to mar me di das cor re ti vas quan do a re cla -
ma ção seja jus ti fi ca da.

7 Pro ce di men tos de con tro le, ins pe ção e ho mo lo ga ção in clu em,
in ter alia, pro ce di men to para amos tra gem, tes te e cer ti fi ca ção.



Qu an do um Mem bro im por ta dor apli que um
sis te ma de ho mo lo ga ção do uso de adi ti vos para ali -
men tos ou de es ta be le ci men to de to le rân ci as de
con ta mi nan tes em pro du tos ali men tí ci os, be bi das ou 
ra ção ani mal que pro í ba ou res trin ja o aces so de
pro du tos a seu mer ca do in ter no por fal ta de ho mo lo -
ga ção, tal Mem bro im por ta dor le va rá em con si de ra -
ção a uti li za ção de uma nor ma in ter na ci o nal per ti -
nen te como base para o aces so até que se faça
uma de ter mi na ção fi nal.

2. Qu an do em uma me di da sa ni tá ria ou fi tos -
sa ni tá ria se es pe ci fi que um con tro le na eta pa de
pro du ção, o Mem bro em cujo ter ri tó rio a pro du ção
ocor re pres ta rá a as sis tên cia ne ces sá ria para fa ci li -
tar tal con tro le e o tra ba lho das au to ri da des en car re -
ga das de re a li zá-lo.

3. Ne nhu ma dis po si ção do pre sen te Acor do
im pe di rá os Mem bros de re a li za rem ins pe ções ra -
zoá ve is em seu ter ri tó rio.

ACORDO SOBRE TÊXTEIS E VESTUÁRIO 

Os Mem bros,

Re cor dan do que os Mi nis tros acor da ram em
Pun ta del Este que “as ne go ci a ções na área de têx -
te is e ves tuá rio te rão por fi na li da de for mu lar ma ne i -
ras de per mi tir a in te gra ção des se se tor ao GATT,
com base no re for ço das re gras e dis ci pli nas do
GATT, e con tri bu ir as sim para o ob je ti vo de ma i or li -
be ra li za ção do co mér cio“;

Re cor dan do igual men te que, pela De ci são do
Co mi tê de Ne go ci a ções Co mer ci a is de abril de
1989, acor dou-se que o pro ces so de in te gra ção de -
ve ria ter iní cio após a con clu são da Ro da da Uru guai 
e que de ve ria ter ca rá ter pro gres si vo;

Re cor dan do ain da que foi acor da da a con ces -
são de tra ta men to es pe ci al para os pa í ses de me nor 
de sen vol vi men to re la ti vo Mem bros;

Acor dam pelo pre sen te o que se gue:

ARTIGO I

1. O pre sen te acor do es ta be le ce as re gras a
se rem apli ca das pe los Mem bros du ran te um pe río do 
de tran si ção para a in te gra ção do se tor de têx te is e
ves tuá rio ao GATT 1994.

2. Os Mem bros con cor dam em uti li zar as re -
gras do pa rá gra fo 18 do Arti go 2 e do pa rá gra fo 6, b, 
do Arti go 6 de for ma a per mi tir au men tos subs tan ci -
a is das pos si bi li da des de aces so para pe que nos for -

ne ce do res e o de sen vol vi men to de opor tu ni da des
co mer ci a is sig ni fi ca ti vas para no vos par ti ci pan te no
co mér cio de têx te is e ves tuá rio.1

3. Os Mem bros de ve rão le var em con si de ra ção 
a si tu a ção da que les Mem bros que não par ti ci pa ram
dos Pro to co los de ex ten são do Acor do so bre Co -
mér cio Inter na ci o nal de Têx te is (Acor do Mul ti fi -
bras-AMF) des de 1986 e, na me di da do pos sí vel,
de ve rão con ce der-lhe tra ta men to es pe ci al ao apli ca -
rem as re gras do pre sen te Acor do.

4. Os Mem bros con cor dam que os in te res ses
es pe cí fi cos dos Mem bros pro du to res e ex por ta do res 
de al go dão de vem, em con sul ta com os mes mos,
ser re fle ti dos na im ple men ta ção das dis po si ções do
pre sen te Acor do.

5. Com o ob je ti vo de fa ci li tar a in te gra ção do
se tor de Têx te is e Ves tuá rio ao GATT l994, os Mem -
bros de ve rão pre ver ajus tes in dus tri a is au tô no mos e 
con tí nu os e cres cen te con cor rên cia em seus mer ca -
dos.

6. Sal vo dis po si ção em con trá rio no pre sen te
Acor do, suas re gras não pre ju di cam os di re i tos e
obri ga ções dos Mem bros, de cor ren tes das dis po si -
ções do Acor do Cons ti tu ti vo da OMC e dos Acor dos
Mul ti la te ra is de Co mér cio.

7. Os pro du tos têx te is e de ves tuá rio aos qua is 
este Acor do se apli ca cons tam do Ane xo.

COLEÇÃO DE ATOS 
INTERNACIONAIS Nº 409

CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA 
A PROTEÇÃO DOS VEGETAIS

Assi na da em Roma, a 6 de de zem bro de 1951.

Apro va da pelo De cre to Le gis la ti vo nº 3, de 18
de maio de 1961 (DO de 19-5-1961).

Ra ti fi ca da por Instru men to de 12 de agos to de
1961.

Instru men to de ra ti fi ca ção de po si ta do jun to ao
Di re tor-Ge ral da FAO, a 14 de se tem bro de 1961.

Pro mul ga da pelo De cre to nº 51.342, de 28 de
ou tu bro de 1961 (DO de 13-11-1961).

1 Na me di da do pos sí vel, ex por ta ções ori gi ná ri as de um país de
me nor de sen vol vi men to re la ti vo Men bro po de rão be ne fi ci ar-se
des ta dis po si ção.



















MENSAGEM Nº 440, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor 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 Tche ca so bre Co o pe ra ção
Téc ni ca e Pro ce di men tos Sa ni tá ri os e Fi tos sa ni tá ri -
os, ce le bra do em Bra sí lia, em 18 de no vem bro de
1999.

Bra sí lia, 3 de abril de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 5/MRE

Bra sí lia, 7 de ja ne i ro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

ane xo Acor 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 Tche ca so bre
Co o pe ra ção Téc ni ca e Pro ce di men tos Sa ni tá ri os e Fi -
tos sa ni tá ri os, ce le bra do em Bra sí lia, em 18 de no vem -
bro de 1999, por oca sião da vi si ta ao Bra sil do Mi nis tro
da Agri cul tu ra da Re pú bli ca Tche ca, Se nhor Jan Fencl.

2. O Acor do tem por ob je ti vo pro mo ver a co o pe -
ra ção téc ni ca en tre o Bra sil e a Re pú bli ca Tche ca nos
cam pos da sa ú de pú bli ca ani mal e da pro te ção de
plan tas, com vis tas ao com ba te de pra gas de plan tas
e de do en ças de ani ma is. O Acor do visa, igual men te,
cri ar um qua dro fa vo rá vel à am pli a ção do co mér cio bi -
la te ral, de pro du tos de ori gem ani mal e ve ge tal en tre
os dois pa í ses; ten do por base as nor mas e re gu la -
men tos es ta be le ci dos pe los prin ci pa is or ga nis mos e
ins tru men tos in ter na ci o na is so bre a ma té ria, como a
Con ven ção Inter na ci o nal para a Pro te ção dos Ve ge -
ta is e di re tri zes do Escri tó rio Inter na ci o nal de Epi zo o -
ti as, en tre ou tros. Con for me pre vê o Acor do, o Bra sil e 
a Re pú bli ca Tche ca de ve rão co mu ni car as al te ra ções 
nas res pec ti vas le gis la ções e in for mar-se mu tu a men -
te so bre a si tu a ção sa ni tá ria e fi tos sa ni tá ria nos seus
ter ri tó ri os. Esse in ter câm bio de in for ma ções e o acer -
ca men to en tre os se to res agro pe cuá ri os dos dois pa í -
ses de ve rá con tri bu ir para a re du ção dos ris cos de
pro pa ga ção de pra gas e do en ças de ani ma is de um
país para o ou tro por in ter mé dio de pro du tos ali men -
ta res co mer ci a li za dos bi la te ral men te.

3. No que res pe i ta ao even tu al dis pên dio de re -
cur sos or ça men tá ri os, o Arti go V do Acor do pre vê
que po de rão ser or ga ni za das Mis sões de in ter câm bio 
téc ni co de in te res se mú tuo. Ca be rá à en ti da de exe cu -

to ra da Par te que en via a Mis são téc ni ca – no caso do
Bra sil o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to
– co brir os cus tos das vi a gens.

4. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men -
to, que teve a ini ci a ti va de pro por a as si na tu ra do
Acor do, par ti ci pou ati va men te da sua ne go ci a ção e
apro vou seu tex to fi nal.

5. Com vis tas ao en ca mi nha men to do as sun to à
apre ci a ção do Po der Le gis la tivO, sub me to à Vos sa
Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres so Na ci o -
nal, jun ta men te com có pia au ten ti ca da do Acor do.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

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

Pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral de 11-9-2001.

PARECERES

PARECER Nº 938, DE 2001

Da Co mis sao de Assun tos Eco nô mi -
cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
80, de 1996 (nº 420/95, na Casa de ori gem), 
que obri ga as em pre sas dis tri bu i do ras de
gás li que fe i to de pe tró leo – GLP, ou de gás
na tu ral a la crar os bo ti jões e re qua li fi cá-los
e dá ou tras pro vi dên ci as.

(Em au diên cia, nos ter mos do Re que -
ri men to nº 633, de 2000).

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

I – Re la tó rio

Veio a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
do Se na do Fe de ral, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
80/96 (nº 420/95 na Câ ma ra dos De pu ta dos), de au to -
ria do De pu ta do Ra i mun do San tos, que obri ga as em -
pre sas dis tri bu i do ras de gás li que fe i to de pe tró leo –
GLP, ou de gás na tu ral a la crar os bo ti jões e re qua li fi -
cá-los e dá ou tras pro vi den ci as.

O pro je to, que foi apro va do com emen das na
Câ ma ra dos De pu ta dos, visa obri gar as em pre sas
dis tri bu i do ras de gás li que fe i to de pe tró leo ou de gás
na tu ral a la crar os res pec ti vos bu jões e fa zer cons tar
des se la cre a data de en gar ra fa men to e o peso do
gás. As em pre sas fi cam tam bém obri ga das a re qua li -
fi car seus bo ti jões a cada cin co anos e fa zer cons tar
do bo ti jão a data da re qua li fi ca ção. Além dis so, as em -
pre sas fi cam obri ga das a ve ri fi car o es ta do ge ral dos
bo ti jões e, es pe ci al men te, as de for ma ções na sua es -
tru tu ra, cor ro são e pin tu ra. Fi nal men te, o pro je to de -



ter mi na as pe na li da des a que es ta rão su je i tas as em -
pre sas que des cum pri rem suas res pon sa bi li da des.

Du ran te a tra mi ta ção nes ta Co mis são, o pro je to
re ce beu uma emen da do Se na dor Ge ral do Melo, que
am plia de cin co para dez anos o pra zo má xi mo para re -
qua li fi ca ção dos bo ti jões. O au tor da emen da jus ti fi ca
esse pra zo mais ex ten so sob o ar gu men to de que dez
anos é o pa râ me tro ado ta do na ma i o ria dos pa í ses.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

É mu i to lou vá vel a ini ci a ti va de pro cu rar fi xar
nor mas que au men tem a con fi a bi li da de e a se gu ran -
ça dos bo ti jões. O con su mi dor bra si le i ro pre ci sa ter a
ga ran tia de es tar ad qui rin do o pro du to em con di ções
sa tis fa tó ri as para con su mo.

Ape sar de todo o es for ço ocor ri do nos úl ti mos
anos, re pre sen tan do uma ver da de i ra re vo lu ção nas
re la ções en tre os con su mi do res e as em pre sas, o se -
tor res pon sá vel pela dis tri bu i ção do Gás Li que fe i to de 
Pe tró leo — GLP, co nhe ci do po pu lar men te como “gás
de co zi nha”, man tém-se à mar gem des sa evo lu ção.

Ao ana li sar mos a si tu a ção dos bo ti jões de gás
hoje em cir cu la ção no País, ve ri fi ca mos que a ma i o ria 
não foi ob je to de re vi são ou re qua li fi ca ção há mais de
cin co anos, exis tin do ca sos em que se pas sa ram cer -
ca de dez anos sem qual quer ma nu ten ção. Como já
ha via des ta ca do em meu re la tó rio na Co mis são de
Assun tos So ci a is, os lon gos in ter va los en tre re qua li fi -
ca ções ex põem os usuá ri os – as sim como os tra ba -
lha do res do se tor – a toda sor te de aci den tes, con for -
me a im pren sa tem re la ta do pe ri o di ca men te.

Res sal te-se, des tar te, que o emi nen te Se na dor
Ge ral do Cân di do, em voto em se pa ra do pro fe ri do na
Co mis são de Infra-Estru tu ra, apre sen tou da dos re la -
ti vos ao Esta do de São Pa u lo em que se evi den cia
que 33% das ex plo sões ocor ri das na ci da de de São
Pa u lo são con se qüên cia de va za men to de gás ma nu -
se a do em am bi en te do més ti co. Como bem co lo cou o
su pra ci ta do Se na dor o pre sen te pro je to é es sen ci al
para a se gu ran ça dos con su mi do res, a des pe i to do
in te res se eco nô mi co de al gu mas em pre sas.

Em re la ção à emen da apre sen ta da, cre io que é
ino por tu no am pli ar o pra zo de re qua li fi ca ção dos bo ti -
jões para dez anos. Dez anos é o pra zo fi xa do pelo
Có di go de Auto-Re gu la men ta ção, fir ma do em 1996
pelo se tor de GLP. O Có di go já tem cin co anos de
exis tên cia e, ape sar de todo o es for ço de auto-dis ci -
pli na, ain da é alto de ma is o ín di ce de aci den tes com
bo ti jões. Cre mos ser de fun da men tal im por tân cia
man ter o pra zo de cin co anos para re qua li fi ca ção.

III – Voto

Por essa ra zão, opi na mos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 80, de
1996 e a emen da apre sen ta da pelo Se na dor Ge ral do
Melo.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra – Pre si den te – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Re la tor – Ge ral do Melo – Jef fer son Pe -
res – Pa u lo Har tung – He lo í sa He le na – Osmar
Dias – Ney Su as su na – José Co e lho – Wal deck
Orne las – Pa u lo Sou to – Bel lo Par ga – Ro ber to Sa -
tur ni no – Arlin do Por to – La u ro Cam pos – Ro me ro 
Jucá – Edu ar do Su plicy.

EMENDA AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 80, DE 1996

O ar ti go 2º do PLC nº 80 de 1996 pas sa a vi go rar 
com a se guin te re da ção:

Art. 2º As em pre sas fi cam obri ga das a re qua li fi -
car a cada dez anos, seus bo ti jões de acor do com
nor mas a se rem fi xa das pela Asso ci a ção Bra si le i ra
de Nor mas Téc ni cas – ABNT e fis ca li za das pelo
Inme tro.

PARECER Nº 939, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 13, de 1998 (nº 2.189/96, na
Casa de ori gem), que “Re vo ga o art. 4º do
De cre to-Lei nº 911, de 1º de ou tu bro de
1969, que tra ta da ali e na ção fi du ciá ria”.

Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon
Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Vem a esta Casa o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
13, de 1998, cuja fi na li da de é a re vo ga ção do art. 4º
do De cre to-Lei nº 911, de 1º de ou tu bro de 1969, que
tra ta da ali e na ção fi du ciá ria em ga ran tia.

Na jus ti fi ca ção da pro po si ção, seu au tor ar gu -
men ta que “a ali e na ção fi du ciá ria, ins ti tu í da por um
De cre to-Lei na épo ca do re gi me di ta to ri al, em que
mu i to so freu o País, pri vi le gi ou o cre dor de um fi nan ci -
a men to de bem mó vel com me di das que vão além
das ga ran ti as cos tu me i ra men te ins cul pi das em nos -
sas Cons ti tu i ções de mo crá ti cas”.

Ale ga que a pri são ci vil do de ve dor fi du ciá rio é
in cons ti tu ci o nal, por ca rac te ri zar pri são por dí vi da,
não con tem pla da nas ex ce ções pre vis tas no in ci so
LXVII do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.



Afir ma que a ju ris pru dên cia pá tria, por in ter mé -
dio do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e de ou tros tri bu -
na is de hi e rar quia in fe ri or, vem-se ma ni fes tan do em
con trá rio à pri são do de ve dor fi du ciá rio, cor ro bo ran do 
esse en ten di men to.

Fi nal men te, cha ma a aten ção para o fato de que
“o cre dor fi du ciá rio já se en con tra so be ja men te res pal -
da do para re ce ber o seu cré di to, uma vez que dis põe
do po der de ali e nar a co i sa ob je to da ali e na ção fi du ciá -
ria, isto até mes mo ex tra ju di ci al men te, como tam bém
dis põe de ação exe cu ti va em que po dem ser ex cu ti dos
os bens pe nho rá ve is do de ve dor ina dim plen te”.

A Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos ma ni fes tou-se pela
apro va ção da pro po si ção, me di an te pa re cer em que
ex põe os se guin tes ar gu men tos:

“A pro te ção cons ti tu ci o nal ao ci da dão para que
ele não seja mo les ta do em sua li ber da de em de cor -
rên cia de dí vi da pe cu niá ria, res sal va das as si tu a ções
pre vis tas na Car ta, co lo ca na ile gi ti mi da de a pro du -
ção le gis la ti va or di ná ria que lhe em pres te sen ti do di -
ver so ou am pli tu de mais lar ga.

A obri ga ção fi du ciá ria pode so bre vi ver sem a
equi pa ra ção es drú xu la do ali e nan te fi du ciá rio à fi gu ra 
do de po si tá rio, pois essa equa ção le gis la ti va é um
dis far ce que tem por fi na li da de am pli ar o que a Cons -
ti tu i ção quer res trin gir."

Apro va do o pro je to na que la Casa le gis la ti va,
deve ago ra ser sub me ti do à con si de ra ção do Se na do
Fe de ral, con for me es ta be le ce o art. 134 do Re gi men -
to Co mum.

É o re la tó rio.

II – Da cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de

O pro je to tra ta de ma té ria in se ri da na com pe -
tên cia le gis la ti va pri va ti va da União, ca ben do ao Con -
gres so Na ci o nal so bre ela dis por, nos ter mos dos
arts. 22 e 48 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ini ci a ti va par la men tar é le gí ti ma, na for ma do
dis pos to no ar ti go 61 do tex to cons ti tu ci o nal.

III – Voto

O in ci so LXVII do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, que tra ta “Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e
Co le ti vos”, es ta be le ce:

“LXVII — não ha ve rá pri são ci vil por
dí vi da, sal vo a do res pon sá vel pelo ina dim -
ple men to, vo lun tá rio e ines cu sá vel de obri -
ga ção ali men tí cia e a do de po si tá rio in fi el;”

Dis cu te-se, na dou tri na, se a equi pa ra ção do de -
ve dor fi du ciá rio ao de po si tá rio pro mo vi da pelo De cre -

to-Lei nº 911, de 1969, au to ri zan do sua pri são ci vil
quan do o bem ali e na do não for en con tra do ou não se
achar na sua pos se, te ria sido re vo ga da, por in com -
pa ti bi li da de com a nova or dem cons ti tu ci o nal es ta be -
le ci da a par tir de 1988.

A ju ris pru dên cia tem os ci la do no en fren ta men to
da ma té ria, pa re cen do-nos ha ver, nas de ci sões mais
re cen tes, uma ten dên cia para o en ten di men to de que
o dis po si ti vo le gal não foi re cep ci o na do pela Cons ti tu -
i ção Fe de ral.

O pro je to é me ri tó rio, por que pre ten de re sol ver
de fi ni ti va men te a ques tão, re vo gan do ex pres sa men te 
os dis po si ti vos le ga is que au to ri zam a pri são ci vil do
de ve dor fi du ciá rio.

O Di re i to mo der no re pug na a pri va ção da li ber -
da de por mo ti vo de dí vi da, que cons ti tui re tro ces so a
tem pos re mo tos, quan do o de ve dor ina dim plen te res -
pon dia in clu si ve com a sua pró pria vida.

Pa re ce-nos, con tu do, que o pro je to pre ci sa ser
aper fe i ço a do, de for ma a não en se jar dú vi das quan to
à in ter pre ta ção que se lhe deva dar.

O pro je to apro va do na Câ ma ra tão-so men te re -
vo ga o art. 4º do De cre to-Lei nº 911, de 1969, que au -
to ri za a con ver são da ação de bus ca e apre en são em
ação de de pó si to, quan do o bem ali e na do fi du ci a ri a -
men te não for en con tra do ou não se achar na pos se
do de ve dor.

Ocor re que o ca put do art. 66 da Lei nº 4.728, de 
14 de ju lho de 1965, com a re da ção que lhe foi dada
pelo pró prio De cre to-Lei nº 911, de 1969, dis põe:

“Art. 66. A ali e na ção fi du ciá ria em ga -
ran tia trans fe re ao cre dor o do mí nio re so lú -
vel e a pos se in di re ta da co i sa mó vel ali e na -
da, in de pen den te men te da tra di ção efe ti va
do bem, tor nan do-se o ali e nan te ou de ve dor 
em pos su i dor di re to e de po si tá rio com to -
das as res pon sa bi li da des e en car gos que 
lhe in cum bem de acor do com a lei ci vil e
pe nal.”(gri fo nos so)

Pa re ce-nos, por tan to, que a boa téc ni ca le gis la -
ti va re co men da acres cen tar ao pro je to a al te ra ção do
dis po si ti vo le gal aci ma trans cri to, de for ma a ex clu ir
do or de na men to ju rí di co a equi pa ra ção do de ve dor fi -
du ciá rio ao de po si tá rio.

Pe los mo ti vos ex pos tos, ma ni fes ta mo-nos fa vo -
ra vel men te à apro va ção do pro je to, com as emen das
que apre sen ta mos.

EMENDA Nº 1-CCJ

Dê-se à emen ta do pro je to a se guin te re da ção:



Alte ra o art. 66 da Lei nº 4.728, de 14 de ju lho de
1965, que “dis ci pli na o mer ca do de ca pi ta is e es ta be -
le ce me di das para o seu de sen vol vi men to”, e re vo ga
o art. 4º do De cre to-Lei nº 911, de 1º de ou tu bro de
1969, que tra ta da ali e na ção fi du ciá ria.

EMENDA Nº 2-CCJ

Inclua-se no pro je to o se guin te art. 1º, re nu me -
ran do-se o atu al e os de ma is:

“Art. 1º O ca put do art. 66 da Lei nº 4.728, de 14
de ju lho de 1965, com a re da ção que lhe foi dada pelo
pró prio De cre to-Lei nº 911, de 1969, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

‘Art. 66. A ali e na ção fi du ciá ria em ga -
ran tia trans fe re ao cre dor o do mí nio re so lú -
vel e a pos se in di re ta da co i sa mó vel ali e na -
da, in de pen den te men te da tra di ção efe ti va
do bem, tor nan do-se o ali e nan te ou de ve dor 
em pos su i dor di re to.’"

Sala de Re u niões, 29 de agos to de 2001. –  Ber -
nar do Ca bral – Pre si den te, – Osmar Dias – Re la tor
Ad Hoc – José Agri pi no – Antô nio Car los Jú ni or –
José Fo ga ça – Pe dro Ubi ra ja ra – Bel lo Par ga – Ma -
gui to Vi le la – José Edu ar do Du tra – Ma ria do Car -
mo Alves – Mar lu ce Pin to – Ger son Ca ma ta – Álva -
ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA5 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 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:

...........................................................................
LXVII – não ha ve rá pri são ci vil por dí vi da, sal vo

a do res pon sá vel pelo ina dim ple men to vo lun tá rio e
ines cu sá vel de obri ga ção ali men tí cia e a do de po si tá -
rio in fi el;

...........................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:
I – Di re i to Ci vil, Co mer ci al, Pe nal, Pro ces su al,

Ele i to ral, Agrá rio, Ma rí ti mo, Ae ro náu ti co, Espa ci al e
do Tra ba lho;

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

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:

...........................................................................
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;
...........................................................................
Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e

or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

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

LEI Nº 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965

Dis ci pli na o mer ca do de ca pi ta is e
es ta be le ce me di das para o seu de sen vol -
vi men to.

...........................................................................
Art. 66. Nas obri ga ções ga ran ti das por ali e na ção

fi du ciá ria de bem mó vel, o cre dor tem o do mí nio da co i -
sa ali e na da, até a li qui da ção da dí vi da ga ran ti da.

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

PARECER Nº 940, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 95, de 2000

(nº 3.195/2000, na ori gem), do Tri bu -
nal de Con tas da União, que en ca mi nha
có pia da De ci são nº 426/2000, re fe ren te à
au di to ria re a li za da no Insti tu to Na ci o nal
de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria –
INCRA, Su pe rin ten dên cia Re gi o nal do
Acre (TC 927.767/98-8).

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

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 3.195–SGS/TCU, de 26 de maio 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
426/2000, 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 Insti tu to Na ci o nal
de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA, Su pe rin -
ten dên cia Re gi o nal do Acre.



Os do cu men tos apre ci a dos 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. O avi so foi re -
ce bi do, em 30 de maio de 2000, e en ca mi nha do a
esta Co mis são.

1. 2 – Aná li se
A au di to ria re a li za da na Su pe rin ten dên cia Re gi -

o nal do Incra, no Esta do do Acre, de tec tou ir re gu la ri -
da des no fra ci o na men to de des pe sas por meio de
pro ce di men tos li ci ta tó ri os e na ocu pa ção de imó ve is,
per ten cen tes à Su pe rin ten dên cia, pela Asso ci a ção
dos Ser vi do res do Incra, pela Fun da ção Assis ten ci al
dos Ser vi do res do Incra e por fun ci o ná ri os apo sen ta -
dos, sem a co bran ça da de vi da taxa de ocu pa ção. Em 
con clu são, o re la tó rio da au di to ria pro põe me di das
cor re ti vas e pre ven ti vas, além da apli ca ção de mul ta
ao res pon sá vel pela Su pe rin ten dên cia.

No en tan to, o Mi nis tro Re la tor do pro ces so con -
si de rou que as fa lhas apon ta das pela au di to ria não
en se jam a apli ca ção de mul ta ao res pon sá vel, uma
vez que as mes mas têm ori gem an te ri or a do iní cio da 
ges tão do res pon sá vel, e que pelo prin cí pio da con ti -
nu i da de e da pre sun ção de le ga li da de dos atos ad mi -
nis tra ti vos era de se su por ti ves sem to dos os atos
sido pra ti ca dos re gu lar men te“.

Da mes ma for ma, con si de ra que a ir re gu la ri da -
de na au sên cia de do cu men ta ção for ma li zan do a
ces são de imó ve is às ci ta das en ti da des e aos fun ci o -
ná ri os apo sen ta dos não pode ser im pu ta da ao res -
pon sá vel, uma vez que tais ces sões ocor re ram em
pe río do an te ri or à sua pos se.

O Tri bu nal de Con tas da União, aca tou o po si ci -
o na men to do Re la tor, de ci din do de ter mi nar ao res -
pon sá vel pela Su pe rin ten dên cia Re gi o nal que ado te
pro vi dên ci as no sen ti do de re gu la ri zar as fa lhas apon -
ta das no Re la tó rio da Au di to ria.

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 por 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, 29 de agos to de 2001. – Se -
na do Ney Su as su na, Pre si den te; Se na dor Ro me ro
Jucá, Re la tor Jef fer son Pé res – Fre i tas Neto – Ri -
car do San tos – Luiz Otá vio – Val mir Ama ral  – Mo -
re i ra Men des – Anto nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 941, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 136, de 2000 (nº
4.504 – 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 586/2000, re fe ren te à
au di to ria re a li za da no Insti tu to Na ci o nal
de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria –
INCRA – Su pe rin ten dên cia no Ama pá.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

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 4.504 – SGS – TCU, de 29 de ju lho 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 586/2000, 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 Insti tu to Na -
ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA –
Su pe rin ten dên cia no Ama pá.

Os do cu men tos apre ci a dos 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. O Avi so foi re -
ce bi do, em 30 de maio de 2000, e en ca mi nha do a
esta Co mis são.

I.2 – Aná li se
A au di to ria re a li za da na Su pe rin ten dên cia

abran geu as áre as de obras e ser vi ços de en ge nha -
ria, pes so al, li ci ta ções, con tra tos, bens mó ve is e imó -
ve is, al mo xa ri fa do, ve í cu los, con vê ni os, acor dos e
ajus tes e equi pa men tos, onde fo ram en con tra das as
se guin tes ir re gu la ri da des, en tre ou tras:

– au sên cia de apu ra ção de res pon sa bi li da des
em di ver sos pro ces sos ad mi nis tra ti vos;

– pro ces so de sin di cân cia sem so lu ção;
– aqui si ção de equi pa men tos des ne ces sá ri os;
– con ces são ir re gu lar de diá ri as e pas sa gens;
– pa ga men tos por ser vi ços não exe cu ta dos;
– va lor ir re gu lar men te pago ao pro pri e tá rio do

imó vel onde fun ci o na a sede re gi o nal;
– re cur sos uti li za dos fora da vi gên cia de con vê nio.
O Tri bu nal Ple no, em re u nião ex tra or di ná ria de

ca rá ter re ser va do, de ci diu con ver ter os au tos em To -
ma da de Con tas Espe ci al para de ter mi nar a ci ta ção do 
ex-Su pe rin ten den te Re gi o nal do INCRA/AP, re la ti va -
men te aos va lo res cor res pon den tes aos fa tos con si de -
ra dos ir re gu la res pelo Mi nis tro-Re la tor. Da mes ma for -



ma, de ci diu apli car mul tas a ou tros ser vi do res que in -
te gra vam a Co mis são Per ma nen te de Li ci ta ção.

Aten den do pe di do do Re la tor, o Tri bu nal de ci diu
tor nar pú bli ca a de ci são man ten do em si gi lo o Re la tó -
rio e o Voto.

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 para 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, 29 de agos to de 2001. – Se -
na dor Ney Su as su na, Pre si den te – Se na dor Ro me -
ro Jucá, Re la tor – Val mir Ama ral – Mo re i ra Men des
– Ri car do San tos – Luiz Ota vio – Wel ling ton Ro -
ber to – Fre i tas Neto – Anto nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 942, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, so bre o Ofí cio “S” nº 16,
de 2001 (s/nº, na ori gem), do Ju i za do
Espe ci al Cri mi nal de Belo Ho ri zon te, que
so li ci ta seja ana li sa da a pos si bi li da de de
re gu la men ta ção no sen ti do de que a
Ana tel ou con ces si o ná ri as pas sem a ca -
das trar obri ga to ri a men te os usuá ri os de
ser vi ço de te le fo nia ce lu lar pré-pago.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

I – Re la tó rio
Vem a esta Co mis são o ofí cio epi gra fa do, as si -

na do pelo Juiz de Di re i to do Ju i za do Espe ci al Cri mi -
nal de Belo Ho ri zon te – MG, Wag ner de Oli ve i ra Ca -
va li e ri, en ca mi nhan do ao ilus tre Pre si den te do Se na -
do Fe de ral, nos se guin tes ter mos:

Pelo pre sen te, so li ci to a V. Exª que
ana li se a pos si bi li da de de re gu la men ta ção
no sen ti do de que a Ana tel ou con ces si o ná -
ri as pas sem a ca das trar obri ga to ri a men te
os usuá ri os de ser vi ço de te le fo nia ce lu lar
pré-paga. Em ane xo, có pia dos au tos.

As in for ma ções cons tan tes dos au tos re fe ri dos
no ofí cio re su mem- se como ex pos to adi an te.

Em 4-12-2000 a Srª Ro si me i re Apa re ci da da Sil -
va com pa re ceu na Pro mo to ria de Jus ti ça de cla ran do
que em 27-11-2000 sua fi lha teve um apa re lho ce lu lar 
fur ta do na por ta da es co la onde esta es tu da, e que o
re fe ri do apa re lho per ten ce à de cla ran te.

A Srª Ro si me i re afir mou ter efe tu a do o re gis tro
do fur to na De le ga cia de Po lí cia, no mes mo dia em
que es te ve na Pro mo to ria de Jus ti ça.

No dia se guin te – 28-11-2000 –, no pe río do da tar -
de, sua fi lha se di ri giu à Te le mig Ce lu lar para co mu ni car
o fur to, quan do foi in for ma da que o re fe ri do apa re lho ha -
via sido ha bi li ta do, pela ma nhã, por ou tra pes soa, da
qual a ope ra do ra não ti nha o nome ou o en de re ço.

Ao fi nal, a de cla ran te so li ci tou pro vi dên ci as no
sen ti do de ter seu apa re lho res ti tu í do.

O Juiz au tor do ofí cio en vi a do a esta Casa, aten -
den do a re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co do Esta -
do de Mi nas Ge ra is, so li ci tou à Te le mig a qua li fi ca ção
da pes soa que te ria re a bi li ta do o apa re lho fur ta do,
ten do aque la ope ra do ra in for ma do que as nor mas do
Po der Con ce den te re la ti vas à mo da li da de de te le fo -
nia ce lu lar “pré-pago” fa cul tam ao usuá rio for ne cer ou
não seus da dos pes so a is para fins de ca das tro.

Di an te des ses fa tos, o Juiz, ar gu men tan do que
“di ver sos ci da dãos vêm sen do pre ju di ca dos por con -
du tas con tra ven to ras ou cri mi no sas, sem que se pos -
sa res pon sa bi li zar al guém, de vi do à ine xis tên cia de
ca das tra men to dos usuá ri os de te le fo nia pré-paga e
que ”urge, pois, que se es tu de uma for ma de con tro lar 
e fis ca li zar tais usuá ri os, im pe din do que tais equi pa -
men tos se jam uti li za dos para fins ilí ci tos", de ter mi -
nou, en tre ou tras me di das, que se ofi ci as se aos pre si -
den tes do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, “so li ci tan do-lhes que ana li sem a pos si bi li da de de 
re gu la men ta ção no sen ti do de que a Ana tel ou con -
ces si o ná ri as pas sem a ca das trar obri ga to ri a men te os 
usuá ri os de te le fo nia ce lu lar pré-paga”.

É o re la tó rio.

II – Aná li se
Os fa tos re la ta dos nos au tos, cu jas có pi as fo ram 

ane xa das ao ofí cio en ca mi nha do a esta Casa, evi -
den ci am a ne ces si da de de ado ção de pro vi dên ci as
por par te do Po der Pú bli co.

Assis te ra zão ao Ju i za do Espe ci al Cri mi nal de
Belo Ho ri zon te ao re cla mar a re gu la men ta ção da ma -
té ria, de for ma a co i bir a prá ti ca de de li tos me di an te a
uti li za ção de ser vi ços de te le fo nia ce lu lar “pré-pago”.

Cabe res sal tar, con tu do, que o as sun to já vem
sen do dis cu ti do no âm bi to do Se na do Fe de ral.

Encon tra-se na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia (CCJ) o Pro je to de Lei do Se na do nº
204, de 2000, de au to ria do ex-Se na dor José Ro ber to 
Arru da, dis pon do so bre a ma té ria.

A pro po si ção, já apro va da pela Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, im põe às ope ra do ras de
te le fo nia ce lu lar a obri ga ção de man ter ca das tro dos



usuá ri os de apa re lhos do sis te ma “pré-pago”, de ven -
do con vo car, no pra zo de no ven ta dias, os atu a is
usuá ri os des se ser vi ço para for ne cer os da dos ne -
ces sá ri os.

Do re fe ri do ca das tro de ve rão cons tar o nome,
en de re ço e nú me ros do do cu men to de iden ti da de e
do Re gis tro Na ci o nal de pes so as fí si cas do Mi nis té rio
da Fa zen da.

Os es ta be le ci men tos que co mer ci a li zam apa re -
lhos de te le fo nia ce lu lar do sis te ma “pré-pago” de ve -
rão in for mar à ope ra do ra, no pra zo de vin te e qua tro
ho ras após a ven da, os da dos do ad qui ren te.

A pro po si ção su je i ta os in fra to res de suas nor -
mas à mul ta de 1.000 a 10.000 UFIR, a ser apli ca da
pela Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções
(ANATEL), de ven do os re cur sos ar re ca da dos ser
des ti na dos ao Mi nis té rio da Jus ti ça, para apli ca ção
no Pro gra ma Na ci o nal con tra a Vi o lên cia.

À vis ta des sas con si de ra ções, ve ri fi ca-se que a
ma té ria ob je to do Ofí cio do Ju i za do Espe ci al Cri mi nal
de Belo Ho ri zon te já está sen do es tu da da pelo Se na -
do Fe de ral, mo ti vo pelo qual opi na mos pelo seu ar qui -
va men to e pelo en vio de ex pe di en te ao re fe ri do Ju i za -
do in for man do-o so bre o PLS nº 204, de 2000.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2001. –
Se na dor José Alen car, Pre si den te – Se na dor Ro -
meu Tuma, Re la tor – Pa u lo Har tung – Ma u ro Mi ran -
da – Lind berg Cury – Pa u lo Sou to – Arlin do Por to
– Pe dro Ubi ra ja ra – Jo nas Pi nhe i ro – Car los Pa tro -
cí nio – Se bas tião Ro cha – Val mir Ama ral – Na bor
Jú ni or – Le o mar Qu in ta ni lha – Emi lia Fer nan des

A Pre si dên cia to ma rá as Pro vi dên ci as
Ne ces sá ri as a fim de aten der à so li ci ta ção
con ti da em suas con clu sões.

PARECER Nº 943, 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 20, de 2001,
Ten do como 1º se cre tá rio o Se na dor
Ade mir Andra de, que al te ra a re da ção do
art. 159, in ci so I, alí nea c, da Cons ti tu i ção 
Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha
Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio
Vem à apre ci a ção des ta Co mis são a pro pos ta

de Emen da à Cons ti tu i ção re fe ri da na emen ta, a qual
tem como pri me i ro sig na tá rio o Se nhor Se na dor Ade -
mir Andra de, e por es co po au men tar o per cen tu al de
re ce i tas tri bu tá ri as des ti na das ao fi nan ci a men to do

se tor pro du ti vo das re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te.

Para tan to, pro põe mo di fi ca ção no in ci so I e em
sua alí nea c do art. 159 da Cons ti tu i ção, de ma ne i ra a
ele var de 47% para 48% a par ce la 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
com po nen te dos fun dos Cons ti tu ci o na is.

O per cen tu al re sul tan te do in cre men to in te gra -
ria a par ce la re la ti va aos fun dos de fi nan ci a men to do
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te (FNO, FNE e FCO),
que se ria au men ta da, as sim, de 3% para 4%. Além
dis so, a di vi são des sa úl ti ma par ce la de re ce i ta, hoje
fi xa da em lei com ple men tar pas sa ria a ser es ta be le ci -
da pela pró pria Cons ti tu i ção, nos se guin tes per cen tu -
a is: 1% para o Nor te, 1% para o Cen tro-Oes te e 2%
para o Nor des te, per ma ne cen do a ga ran tia da des ti -
na ção, ao semi-ári do, de me ta de dos re cur sos des ta
úl ti ma re gião.

Jus ti fi can do a ini ci a ti va, seus emi nen tes au to res 
lem bram a ex tre ma de si gual da de que, des de seus
pri mór di os, mar cou a so ci e da de bra si le i ra, a qual
nun ca se li vrou das cha gas da mi sé ria e da in jus ta
dis tri bu i ção de ren da.

De mons tram que o pro du to in ter no bru to (PIB)
des sas três re giões, que sem pre re pre sen tou mo des -
to per cen tu al do PIB na ci o nal, tem, nos úl ti mos anos,
ex pe ri men ta do re du ção ain da mais se ve ra em sua
par ti ci pa ção re la ti va, uma vez que as ta xas de cres ci -
men to do pro du to das três re giões tem sido in fe ri or
àque las ve ri fi ca das nas de ma is.

A de si gual da de de mo grá fi ca, so bre tu do, a di fe -
ren ça po pu la ci o nal en tre toda a Ama zô nia Le gal e o
res tan te do ter ri tó rio na ci o nal é ou tro fa tor que, se -
gun do os au to res, pre o cu pa a to dos. Sua re du ção é
ob je ti vo que não se con se gui rá sem uma me lhor dis -
tri bu i ção dos re cur sos pú bli cos apli ca dos nas di fe ren -
tes re giões do País.

Des ta cam, ou tros sim, que, não obs tan te a atu al
Car ta Po lí ti ca bra si le i ra te nha ado ta do como prin cí pio
fun da men tal a er ra di ca ção da po bre za e da mar gi na li -
za ção e a re du ção das de si gual da des so ci a is e re gi o na -
is, es sas di fe ren ças ain da não fo ram en fren ta das como
de ve ri am: com de ci são. Com isso, os flu xos mi gra tó ri os
in ter nos ten de rão a apro fun dar o de se qui lí brio de mo -
grá fi co, com con se qüên ci as ne ga ti vas nos se to res de
abas te ci men to e de meio am bi en te e com de gra da ção
da qua li da de de vida nas re giões Sul e Su des te.

Ne nhu ma emen da à pro pos ta foi apre sen ta da.

II – Voto

A esta Co mis são, con so an te o art. 356 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, com pe te emi tir pa -
re cer so bre pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção.



A ini ci a ti va en con tra le gi ti mi da de no art. 60, in ci -
so I, da Cons ti tu i ção, que exi ge pro pos ta de pelo me -
nos um ter ço dos mem bros de uma das Ca sas do
Con gres so Na ci o nal para que se pos sa emen dá-la.
Esse re qui si to está ple na men te cum pri do, por quan to
qua ren ta e dois Se nho res Se na do res subs cre ve ram a 
pro po si ção.

Ao Con gres so Na ci o nal está afe to o Po der
Cons ti tu in te de ri va do, sen do, pois, o foro com pe ten te
para apre ci a ção e ca bal de li be ra ção so bre ma té ria le -
gis la ti va que en vol va mu dan ça no Esta tu to Su pre mo.

A pro pos ta não ten de a abo lir ne nhum dos as sun -
tos ar ro la dos no § 4º do art. 60. Tam pou co afron ta qual -
quer prin cí pio su pra cons ti tu ci o nal ou mes mo dis po si -
ções do Re gi men to Inter no do Se na do, po den do, por -
tan to, ser ob je to de de li be ra ção pelo Po der Le gis la ti vo.

A te má ti ca bá si ca da ini ci a ti va – re du ção das de si -
gual da des re gi o na is – foi, sem dú vi da, pre o cu pa ção, in -
ces san te da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te du ran te
todo o tem po em que se re u niu. Com efe i to, não se pas -
sa por um úni co ca pí tu lo da Cons ti tu i ção que ad mi ta a
men ção sem que nos de pa re mos com esse es co po
per se gui do com in sis tên cia pelo Esta tu to Po lí ti co.

Encon tra mo-lo como prin cí pio fun da men tal da
Re pú bli ca, no art. 3º, bem como em ou tras tre ze pres cri -
ções, cul mi nan do com a res tri ção à trans fe rên cia de
pou pan ça das re giões me nos fa vo re ci das para ou tras
(art. 192, VII), to das re fe rên ci as ex pres sas, sem con tar
aque las de cuja in ter pre ta ção de cor re na tu ral men te.

Po rém, sem em bar go do des ve lo do le gis la dor
cons ti tu in te, após de cor ri dos tre ze anos de vi gên cia
da atu al Car ta, o Bra sil con ti nua a ser o mes mo “País
de Con tras tes” a que, há mu i tas dé ca das, já se re fe ri -
am nos sos prin ci pa is geó gra fos.

O que se tem ob ser va do é, ao con trá rio, o re cru -
des ci men to das di fe ren ças, fa cil men te cons ta ta do
pela ob ser vân cia dos da dos eco nô mi cos e de mo grá -
fi cos di vul ga dos pe ri o di ca men te pe los nos sos ór gãos 
ofi ci a is de es ta tís ti ca e de pes qui sa.

É fun da men tal para o de sen vol vi men to do País
que se po nha co bro à his tó ri ca con cen tra ção das ri -
que zas em ape nas duas das cin co re giões, o que não
se pode con se guir sem que se jam cri a das con di ções
para que as de ma is te nham cres ci men to ca paz de
pro pi ci ar a sua po pu la ção os ren di men tos mí ni mos
ne ces sá ri os à so bre vi vên cia com pa drão sa tis fa tó rio
de dig ni da de. Sem isso, ja ma is ob te re mos o equi lí brio 
do de sen vol vi men to e, de con se qüên cia, o fim do mo -
vi men to mi gra tó rio in ter no.

Deve-se res sal tar que, em mo vi men to na tu ral,
num país li vre como o nos so, boa par te da po pu la ção
ca ren te de uma re gião mais po bre aca ba se trans fe -
rin do para ou tras re giões,’ for man do, nas pe ri fe ri as

das gran des ci da des, o que se con ven ci o nou cha mar
de ”bol sões de mi sé ria“. Ve ri fi ca-se, as sim, que as de -
si gual da des in ter re gi o na is afli gem não só as re giões
ca ren tes: pre ju di cam a to dos.

Está pro va do, con tu do, que in ver ter essa ten -
dên cia de con cen tra ção do de sen vol vi men to é ta re fa
que re quer de di ca ção pe re ne, dada a gran de di fi cul -
da de que en cer ra. Nem por isso pode ser tida como
ine lu tá vel.

A alo ca ção de re cur sos para in ves ti men tos pro -
du ti vos nas re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te,
pre vis tos na Cons ti tu i ção, cons ti tui, a nos so ver, uma
das vi to ri o sas me di das ado ta das di re ta men te pelo
cons ti tu in te. Dos fun dos cons ti tu ci o na is de ri vou o ca -
pi tal ne ces sá rio à cons ti tu i ção de inú me ros em pre en -
di men tos nos se to res agrí co la e pas to ril, bem as sim
em de ter mi na dos ra mos do co mér cio e ser vi ços,
como o tu ris mo.

Exa ta men te em tais se to res, as po ten ci a li da des
da que las re giões são ili mi ta das. Se fo men ta dos e bem
ex plo ra dos, po de ri am as se gu rar, em pra zo não mu i to
lon go, a toda a sua po pu la ção, aqui lo de que mais ne -
ces si ta, ou seja, o em pre go, com to dos os seus pro di -
gi o sos con sec tá ri os: a ren da, com seu efe i to mul ti pli -
ca dor, a edu ca ção, a sa ú de, a mo ra dia, en fim, to dos os 
atri bu tos ne ces sá ri os a uma vida dig na, apta a fi xar o
ho mem em sua ter ra na tal e a de sen vol vê-la.

Por isso mes mo, acre di ta mos que a pro pos ta
ora apre ci a da, em bo ra não seja a so lu ção de fi ni ti va
para o pro ble ma, re pre sen ta im por tan te pas so na
con se cu ção do ob je ti vo tan tas ve zes des ta ca do na
Cons ti tu i ção, pois os re cur sos atu al men te dis po ní ve is 
têm-se re ve la do ain da in su fi ci en tes.

O mo des to per cen tu al a ser car re a do para os
fun dos cons ti tu ci o na is, em bo ra mu i to pou co re pre -
sen te para o mon tan te de re ce i tas da União, será de
gran de ser ven tia para ame ni zar as di fi cul da des por
que pas sa o povo das re giões be ne fi ciá ri as.

Na prá ti ca, tra tar-se-á, sim ples men te, de uma
obri ga tó ria alo ca ção de re cur sos por par te do Go ver -
no Fe de ral em de ter mi na da ca te go ria de pro gra ma -
ção or ça men tá ria, ou seja, em in ves ti men tos pro du ti -
vos nas re giões mais ca ren tes do País, o que não po -
de ria ser mais lou vá vel.

Em face dos mo ti vos ex pos tos, vo ta mos pela
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e boa ade qua ção à
téc ni ca le gis la ti va da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 20, de 2001, e, no mé ri to, pela sua apro va ção.

Sala da Co mis são, 5 de se tem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral – Pre si den te,  Osmar Dias – Re la -
tor, ad hoc – Bel lo Par ga – Ro ber to Fre i re – Ro meu
Tuma – Ma ria do Car mo Alves –  Anto nio Car los
Jú ni or – Ca sil do Mal da ner –  Edu ar do Su plicy – 
José Agri pi no – Álva ro Dias – Ger son Ca ma ta –
Se bas tião Rocha.



PARECER Nº 944, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 172, de l999, de au to ria do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art.
261 da Lei nº 9.503, 23 de se tem bro de
1997, que ins ti tui o Có di go de Trân si to
Bra si le i ro.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Des ti na-se o Pro je to de Lei do Se na do nº 172,
de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, a su -
prir la cu na exis ten te no Có di go de Trân si to Bra si le i ro,
re la ti va à de li mi ta ção do pra zo vá li do para apu ra ção
do to tal de vin te pon tos que en se ja, para o mo to ris ta
in fra tor, a sus pen são do di re i to de di ri gir.

É o que faz o pro je to por meio da nova re da ção
dada ao § 1º do art. 261 e de pa rá gra fo novo acres ci -
do ao mes mo dis po si ti vo da Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra -
si le i ro.

Com a nova re da ção dada ao § lº, pas sa a cons -
tar do tex to do dis po si ti vo o pra zo de doze me ses con -
se cu ti vos para efe i to da con ta gem de pon tos.

Já o pa rá gra fo acres ci do dis põe que, atin gi do o
li mi te de ter mi nan te da apli ca ção da pe na li da de e
cum pri da a sus pen são pre vis ta, fi cam in va li da dos os
pon tos an te ri or men te acu mu la dos pelo in fra tor.

A par tir de en tão, ini cia-se au to ma ti ca men te um
novo pe río do de doze me ses e, jun ta men te com ele,
uma nova con ta gem.

Na jus ti fi ca ção, res sal ta o au tor que o tex to do
Có di go de Tran si to apro va do pelo Con gres so fi xa rá
em doze me ses o pe río do vá li do para apu ra ção do li -
mi te de vin te pon tos.

To da via, em vir tu de de veto pre si den ci al apli ca -
do, por ou tros mo ti vos, ao dis po si ti vo que a in clu ía, tal 
re fe rên cia aca bou su pri mi da do tex to le gal.

Essa omis são foi pos te ri or men te sa na da por
meio de re so lu ção edi ta da pelo Con se lho Na ci o nal de 
Trân si to (CONTRAN).

Con tu do, o au tor de fen de o res ta be le ci men to da 
ma té ria no cor po da Lei nº 9.503/97, de modo a as se -
gu rar a in te gri da de do tex to le gal e a per fe i ta com pre -
en são do me ca nis mo ali pre vis to.

Escla re ce o Se na dor Lú cio Alcân ta ra tra tar-se
da re a pre sen ta ção de pro je to de lei, ori gi nal men te
apre sen ta do em 1998 pelo Se na dor José Igná cio, e
ar qui va do ao fi nal da úl ti ma le gis la tu ra por im po si ção
re gi men tal.

Não fo ram ofe re ci das emen das ao pro je to. A
esta Co mis são com pe te ma ni fes tar-se so bre o PLS
nº 172/99 em ca rá ter ter mi na ti vo.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

De mons tra o Se na dor Lú cio Alcân ta ra pre o cu -
pa ção com a in te gri da de e a cla re za do tex to que dis -
ci pli na um dos mais efi ca zes e en ge nho sos me ca nis -
mos con ce bi dos pelo novo Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro para o com ba te às in fra ções.

Tra ta-se da apli ca ção da pe na li da de de sus pen -
são do di re i to de di ri gir mo ti va da por acú mu lo de pon -
tos pelo mo to ris ta, em cor res pon dên cia com as in fra -
ções que co me ter.

De fato, a não-in di ca ção, no pró prio dis po si ti vo,
do pra zo vá li do para a con ta gem acu mu la da di fi cul ta
a com pre en são da di nâ mi ca do me ca nis mo, po den do 
com pro me ter, in clu si ve, a sua apli ca ção.

Indi re ta men te atin gi do por veto pre si den ci al ao
§ 1º do art. 259 do Có di go de Trân si to, no qual se in -
clu ía ori gi nal men te a in di ca ção do pra zo de doze me -
ses, re sul tou im per fe i to e in com ple to o enun ci a do
con ti do no § 1º do art. 261.

Com isso, pas sou a sus ci tar dú vi das quan to ao
pe río do em que a acu mu la ção de um to tal de vin te pon -
tos va le ria ao in fra tor a sus pen são do di re i to de di ri gir.

Até o mo men to, o as pec to prá ti co da ques tão
vem sen do sa na do com o au xí lio da Re so lu ção nº
54/98, do Con tran, que ra ti fi cou o pra zo de doze me -
ses pre vis to no dis po si ti vo ve ta do.

Tal pro vi dên cia, con tu do, não pa re ce su fi ci en te,
já que a de li mi ta ção do pra zo cons ti tui ele men to es -
sen ci al – e não aces só rio – da ma té ria de que se ocu -
pa o § Iº do art. 261.

Des sa for ma, man tê-la fora do cor po da lei, no
âm bi to res tri to de nor ma hi e rar qui ca men te in fe ri or,
sig ni fi ca per pe tu ar a im per fe i ção cons ta ta da no dis -
po si ti vo.

Não há nada no pro je to que con tra rie re qui si tos
de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e le ga li da de.

III – Voto

Di an te do ex pos to, voto fa vo ra vel men te à apro -
va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 172, de 1999.

sala da co mis são, 29 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor – Osmar Dias – Mar lu ce Pin to – Álva ro Dias –
Ger son Ca ma ta – Anto nio Car los Jú ni or – José
Edu ar do Du tra – Pe dro Ubi ra ja ra – José Agri pi no – 
José Fo ga ça – Bel lo Par ga – Íris Re zen de – Ma gui -
to Vi le la – Jor ge Bor nha u sen.





PARECER Nº 945, DE 2001

Da Co mis são, de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 469, de 1999, de au to ria do
Se na dor Edi son Lo bão, que “ins ti tui di re -
triz a ser ob ser va da pela União, pe los
Esta dos e Mu ni cí pi os na im ple men ta ção
de pro gra mas ha bi ta ci o na is”.

Relator: Se na dor José Fogaça

I – Re la tó rio

O pro je to em exa me, de au to ria do Se na dor
EDISON LOBÃO, tem por ob je ti vo ”a ins ti tu i ção de
be ne fí ci os que es ti mu lem o cum pri men to das nor -
mas re gu la men ta res dos pro gra mas ha bi ta ci o na is“
de ini ci a ti va pú bli ca. Para tan to, a pro po si ção bus ca
abri go no art. 21, XX, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que
co me te à União com pe tên cia para ”ins ti tu ir di re tri zes 
para o de sen vol vi men to ur ba no, in clu si ve ha bi ta ção, 
sa ne a men to bá si co e trans por tes ur ba nos“.

A ino va ção pro pos ta con sis te na ín do le de ”es -
tí mu lo“ ao cum pri men to da obri ga ção con tra tu al. Ao
con trá rio das re gras hoje pre do mi nan tes nos pro gra -
mas ha bi ta ci o na is de in te res se so ci al, que es ta be le -
cem ”pu ni ções“ aos be ne fi ciá ri os ina dim plen tes, o
pro je to em ca u sa de ter mi na se jam es ta be le ci dos
be ne fí ci os para os adim plen tes. De ca rá ter pro gres -
si vo, as van ta gens pre vis tas ”cons ti tu i rão de crés ci -
mo no cus to da uni da de ad qui ri da“ ou po de rão ser
”de na tu re za fis cal, ob ser va dos os nor ma ti vos le ga is 
per ti nen tes“.

Por fim, o pro je to re ser va aos Esta dos e Mu ni -
cí pi os com pe tên cia para su ple men tar a lei pro pos -
ta, ”em aten di men to às pe cu li a ri da des re gi o na is e
lo ca is“.

Ao jus ti fi car o pro je to, o au tor ale ga que, ”pre -
mi dos pe las ne ces si da des pes so a is e pres si o na dos
por es tra tos de ren da su pe ri or, os be ne fi ciá ri os dos
pro gra mas cos tu mam trans fe rir, pre co ce e ili ci ta -
men te, a uni da de ha bi ta ci o nal ob ti da“, a des pe i to
das re gras pu ni ti vas pre vis tas con tra tu al men te. Se -

gun do o au tor, ”as con di ções de po bre za (...) aca -
bam por ge rar ope ra ções in for ma is que as res tri -
ções le ga is não con se guem co i bir“. O re sul ta do tem
sido a cres cen te in se gu ran ça ju rí di ca nas ci da des
bra si le i ras, onde pelo me nos 40% da po pu la ção
”vive em es ta do de ile ga li da de“.

Com base nes sa per cep ção da re a li da de, o
au tor pro põe mu dar o pa ra dig ma até aqui vi gen te,
fun da do no ar gu men to de que ”van ta gens pro gres si -
vas para os que cum pram as nor mas dos pro gra -
mas ten de rão a ser mais efi ca zes que o ris co de pu -
ni ções sa bi da men te ina pli cá ve is“.

Apre sen ta do em 10 de agos to de 1999 e dis tri -
bu í do a esta Co mis são para de li be ra ção de na tu re -
za ter mi na ti va, o pro je to não re ce beu emen das no
trans cur so do pra zo re gi men tal.

II – Voto do Re la tor

Não vis lum bro in cons ti tu ci o na li da de ou in ju ri di -
ci da de no pro je to, dis pos to em boa téc ni ca le gis la ti -
va. No mé ri to, apóio a pro po si ção, que, com sen si bi -
li da de e ar gú cia, bus ca tra zer para o or de na men to
ju rí di co con ce i to de imen sa va lia. Pa re ce per ti nen te
o ar gu men to de que, na im ple men ta ção de po lí ti cas
so ci a is, ten de rá a pro du zir me lhor efe i to a ati tu de de 
pre mi ar o es for ço dos que cum prem suas obri ga -
ções do que a ame a ça de pu nir os que, já ape na dos 
pe las cir cuns tân ci as da vida, aca bam por se tor na -
rem ví ti mas de suas pró pri as in fra ções. Afi nal, como 
bem ad ver te o au tor do pro je to, ”trans fe ri dos os imó -
ve is, re ma nes cem as ca rên ci as“.

Voto, as sim, pela APROVAÇÃO do Pro je to de
Lei do Se na do nº 469, de 1999.

Sala das Re u niões, 29 de agos to de 2001. –
Ber nar do Ca bral  –  Pre si den te, José Fo ga ça  – 
Re la tor, Mar lu ce Pin to – Osmar Dias – Ger son
Ca ma ta – Anto nio Car los Jú ni or – Álva ro Dias –
Bel lo Par ga – José Edu ar do Du tra – Íris Re zen de
– Pe dro Ubi ra ja ra – Ma gui to Vi le la – Jor ge Bor -
nha u sen – José Agri pi no – Lú cio Alcân ta ra.



PARECER Nº 946, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 76, de 2001
(de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá), que 
de no mi na ”Pa lá cio Drª Ma ria Lu i za Ga lin -
do Ma la qui as" o edi fí cio sede do Tri bu nal
Re gi o nal Ele i to ral do Esta do de Ro ra i ma.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio
Vem a esta Co mis são de Edu ca ção, para ser

apre ci a do, o Pro je to de Lei do Se na do nº 76, de 2001, 
de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá. A ini ci a ti va visa
de no mi nar ”Pa lá cio Drª Ma ria Lu i za Ga lin do Ma la qui -
as“ o edi fí cio sede do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do
Esta do de Ro ra i ma. Jus ti fi ca o no bre au tor da pro po -
si ção ser essa uma jus ta ho me na gem àque la que, de
for ma ín te gra e es cor re i ta, co la bo rou com a im plan ta -



ção da jus ti ça ele i to ral no Esta do de Ro ra i ma. Acres -
cen ta, ain da, que a ilus tre Drª Ma ria Lu i za Ga lin do
Ma la qui as, ten do sido con vi da da a as su mir a Di re to -
ria-Ge ral do Egré gio Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral da -
que le es ta do, de sem pe nhou de for ma bri lhan te, uma
fun ção de ci si va para a im plan ta ção do Tri bu nal.

II – Voto
A in di ca ção do nome da Drª Ma ria Lu i za Ga lin do 

Ma la qui as re ve la toda a va lo ri za ção de seu es for ço e
de sua de di ca ção nas fun ções de sem pe nha das no
Esta do de Ro ra i ma. O re co nhe ci men to de tal es for ço
leva-nos a es tar de ple no acor do com as pa la vras do
au tor, que enal te cem a ini ci a ti va de atri bu ir o re fe ri do
nome ao edi fí cio que abri ga o Tri bu nal Re gi o nal Ele i -
to ral do Esta do de Ro ra i ma. Se gu ra men te, a tra je tó ria 

da pro bi da de e de di ca ção da Drª Ma ria Lu i za Ga lin do
Ma la qui as ofe re ce só li do am pa ro à in ten ção do no bre 
Se na dor Ro me ro Jucá. 

Des sa for ma, por con si de rar mos me ri tó ria e
opor tu na a ini ci a ti va e por não vis lum brar mos óbi ces
de na tu re za cons ti tu ci o nal, ju rí di ca e de téc ni ca le gis -
la ti va, pro nun ci a mo-nos pela apro va ção do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 76, de 2001.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2001. –
Pre si den te Even tu al, Fre i tas Neto; Re la tor; Mo re i ra
Men des, Lú cio Alcân ta ra, Ge ral do Althoff, Pe dro
Ubi ra ja ra, Pe dro Piva, Na bor Jú ni or, Car los Pa tro -
cí nio, José Co e lho, Nilo Te i xe i ra Cam pos, Ca sil do
Mal da ner, Se bas tião Ro cha, Ma u ro Mi ran da,
Osmar Dias, Ney Su as su na, Álva ro Dias, Hugo Na -
po leão, Emí lia Fer nan des, Ju vên cio da Fon se ca.



PARECER Nº  947, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, So bre o Pro je to de Lei do 
Se na do nº 108, de 2001, de au to ria do Se -
na dor Wal deck Orne las, que acres cen ta
os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504,
de 30 de se tem bro de 1997, que “Esta be -
le ce nor mas para as ele i ções”.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 108, de 2001, de au to ria do 
ilus tre Se na dor Wal deck Orne las, que acres cen ta os 
§§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997, que ”Esta be le ce nor mas para as
ele i ções”.

A pro po si ção em exa me pro mo ve al te ra ção na
Lei Ele i to ral para de ter mi nar que, nas ele i ções em
que hou ver duas va gas para Se na dor, o tem po des -
ti na do aos dois can di da tos a esse car go será di vi di -
do igual men te. Esta be le ce, ain da, que, se o par ti do
ou co li ga ção re gis trar ape nas um can di da to ao Se -
na do Fe de ral ou se um de les de sis tir da can di da tu -
ra, terá di re i to à me ta de do tem po que lhe for des ti -
na do, sen do a ou tra me ta de di vi di da igual men te
en tre os de ma is par ti dos e co li ga ções.

Seu emi nen te au tor jus ti fi ca a pro po si ção afir -
man do que não é jus to que o par ti do ou co li ga ção
que re gis trou me nor nú me ro de can di da tos do que
as va gas exis ten tes (ou cu jos can di da tos de sis tam
do ple i to), te nha di re i to a mais tem po de pro pa gan -
da, mor men te em ele i ções ma jo ri tá ri as, como as
que se re a li zam para o Se na do.

É o re la tó rio.

II – Voto

Os re qui si tos for ma is de cons ti tu ci o na li da de
são aten di dos pelo Pro je to de Lei do Se na do nº 108, 
de 2001, ten do em vis ta que a ma té ria deve ser dis -
ci pli na da em lei or di ná ria, para a qual não há res tri -
ção de ini ci a ti va. Do pon to de vis ta ma te ri al, a pro -
pos ta é, igual men te, cons ti tu ci o nal.

Qu an to à ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, não
há qual quer re pa ro a ser fe i to.

No as pec to do mé ri to, a pro po si ção, igual men -
te, deve ser aco lhi da. Nas ele i ções em que são dis -
pu ta das duas va gas para o Se na do Fe de ral, te mos,
na ver da de, dois ple i tos se pa ra dos, uma vez que
cada can di da to dis pu ta a ca de i ra de Se na dor in di vi -
du al men te, pelo sis te ma ma jo ri tá rio, o que sig ni fi ca
que fere o prin cí pio da igual da de per mi tir que um
dos que se apre sen tam à de ci são do ele i to ra do por
um mes mo par ti do ou co li ga ção te nha tem po de rá -
dio e te le vi são ma i or do que o ou tro.

Igual men te, a nor ma não pode per mi tir que um 
par ti do ou co li ga ção seja be ne fi ci a do por apre sen tar 
um úni co can di da to às duas va gas em dis pu ta ou
por lan çar um can di da to tão-so men te para que ele
re nun cie mais adi an te, para per mi tir que o re ma nes -
cen te con cor ra a ape nas uma ca de i ra com tem po du -
pli ca do.

Na ver da de, qual quer des ses com por ta men tos 
po de ria ser tra du zi do como uma for ma de con tor no
da le gis la ção ele i to ral, no to can te à dis tri bu i ção do
tem po de rá dio e te le vi são, um dos mais im por tan -
tes ins tru men tos para o pro se li tis mo ele i to ral e que,
es pe ci al men te por ser co lo ca do gra ci o sa men te à
dis po si ção dos par ti dos e co li ga ções pelo Po der Pú -
bli co, deve se guir o prin cí pio da iso no mia, so men te
guar dan do pro por ção com a re pre sen ta ti vi da de de
cada agre mi a ção, me di da pelo ta ma nho da res pec ti -
va ban ca da na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Assim, pa re ce-nos que a pre sen te pro po si ção 
cor ri ge la cu na na nos sa Lei Ele i to ral, res ga tan do o
sen ti do ori gi nal e iso nô mi co da dis tri bu i ção do tem -
po de pro pa gan da nos me i os de co mu ni ca ção de
mas sa e im pe din do dis tor ção que po de ria ter lu gar
nas ele i ções em que há duas va gas de Se na dor
em dis pu ta.

Pelo ex pos to, ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção 
do PLS nº 108, de 2001.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. – 
Ber nar do Ca bral – Pre si den te, Anto nio Car los Jú -
ni or – Re la tor, Jor ge Bor nha u sen, Ro me ro Jucá,
Íris Re zen de – José Agri pi nio, Ca sil do Mal da ner,  
Álva ro Dias(con trá rio), Ger son Ca ma ta (con trá rio),
Bel lo Par ga, Pe dro Ubi ra ja ra,  José Edu ar do Du -
tra (con trá rio)  José Fo ga ça, Mar lu ce Pin to (con -
trá rio) Osmar Dias (con trá rio) Lú cio Alcân ta ra.



PARECERES NºS 948 E 949, DE 2001

So bre  o Pro je to de Lei do Se na do
nº 4, de 2001, de au to ria do Se na dor Amir 
Lan do, que al te ra o va lor do sa lá rio mí ni -
mo a par tir de 1º de abril de 2001.

PARECER Nº 948, 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

O Pro je to de Lei do Se na do nº 4, de 2001, de au -
to ria do ilus tre Se na dor Amir Lan do, fixa o va lor de



R$180,00 para o sa lá rio mí ni mo men sal a par tir de 1º
de abril de 2001. Com ple men tar men te, es ta be le ce o
va lor de R$6,00 para o sa lá rio mí ni mo diá rio e de
R$0,82 para o ho rá rio.

2. No pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das.

II – Aná li se da Pro po si ção

3. No que con cer ne ao mé ri to, nada há que opor 
com re la ção à ma té ria. O au men to do sa lá rio mí ni mo
de R$151,00 para R$180,00 – re sul ta do da apli ca ção
dos per cen tu a is de 6%, a tí tu lo de re a jus te, e de
12,46%, a tí tu lo de au men to real – é o mí ni mo que se
pode es ta be le cer para ten tar mi no rar a pa u la ti na de -
te ri o ra ção des se sa lá rio, base de sus ten to de mi lha -
res de fa mí li as bra si le i ras. As dis cus sões ocor ri das no 
âm bi to da Co mis são de Orça men to de mons tra ram
que um in cre men to ma i or com pro me te ria o frá gil
equi lí brio fis cal das con tas pú bli cas, com con se qüên -
ci as so bre ma ne i ra ne ga ti vas para a es ta bi li da de de
nos sa eco no mia.

4. Com re la ção à cons ti tu ci o na li da de e téc ni ca
le gis la ti va, tam bém não há ob je ção. A ma té ria é de
ini ci a ti va do Con gres so Na ci o nal e está de vi da men te
es tru tu ra da no pro je to de lei.

5. Há res tri ção, en tre tan to, no que se re fe re à ju -
ri di ci da de, que se fun da na edi ção da Me di da Pro vi -
só ria nº 2.142, de 29 de mar ço de 2001, que dis põe
so bre o mes mo as sun to e de for ma pra ti ca men te
idên ti ca.

6. A ci ta da me di da pro vi só ria es ti pu la os mes -
mos va lo res para o sa lá rio mí ni mo men sal, diá rio e
ho rá rio. A úni ca di fe ren ça é que, ao con trá rio da me di -
da pro vi só ria, o pro je to de lei em aná li se dis põe que
os be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al ma jo ra dos em
fun ção da ele va ção do sa lá rio mí ni mo se rão pa gos
com base no va lor de R$180,00.

7. To da via, não há ne ces si da de de que tal dis po -
si ti vo seja es ta be le ci do. O art. 201, § 2º, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral fixa a equi va lên cia en tre o va lor do sa lá -
rio mí ni mo e o va lor mí ni mo dos be ne fí ci os pre vi den -
ciá ri os. Assim, o au men to do pri me i ro au to ma ti ca -
men te im pli ca ele va ção do se gun do.

8. Nes se con tex to, en ten de mos que a pro po si -
ção está pre ju di ca da pela edi ção da re fe ri da me di da
pro vi só ria.

III – Voto

9. Di an te do ex pos to e com base no art. 334, I,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o voto é

pela pre ju di ci a li da de do Pro je to de Lei do Se na do nº
4, de 2001.

Sala de Co mis são, 8 de maio de 2001. – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te; Bel lo Par ga, Re la -
tor; José Co e lho, Ger son Ca ma ta, Pe dro Si mon,
Ro ber to Sa tur ni no, Arlin do Por to, Edu ar do Su -
plicy, Jo nas Pi nhe i ro, Pe dro Piva, Jef fer son Pe res,
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Osmar Dias, José
Agri pi no, José Fo ga ça. 

PARECER Nº 949, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 4, de 2001, de au -
to ria do Se na dor Amir Lan do, em seu art. 1º, de ter mi -
na que o sa lá rio mí ni mo será de R$180,00 a par tir de
1º de abril de 2001. O § 1º do re fe ri do ar ti go es ti pu la
os va lo res diá ri os e ho rá ri os do sa lá rio pro pos to em
R$6,00 e R$0,82 res pec ti va men te.

So bre os be ne fí ci os man ti dos pelo re gi me ge ral
de Pre vi dên cia So ci al, vin cu la dos ao sa lá rio mí ni mo,
o § 2º do art. 1º con si de ra que os mes mos se rão pa -
gos com base no va lor de R$180,00 a par tir de 1º de
abril de 2001.

Não fo ram ofe re ci das emen das.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor men ci o na que o art.
6º da Lei nº 9.971, de 18 de maio de 2000, que fi xou o
va lor de R$151,00 para o sa lá rio mí ni mo, dis põe que
será fi xa do novo va lor en tre ja ne i ro e abril de 2001.
Isto de ve ria ocor rer des de que fon tes adi ci o na is de
re ce i tas fos sem iden ti fi ca das, ou que se pro mo ves -
sem even tu a is com pen sa ções no Orça men to, ”de for -
ma a se man te rem inal te ra das as me tas fis ca is para
os exer cí ci os de 2001 e se guin tes“.

Lem bra o au tor da pro pos ta que, no fi nal do
exer cí cio an te ri or, hou ve gran de mo bi li za ção no Con -
gres so para vi a bi li zar um or ça men to que per mi tis se
um ma i or re a jus te do sa lá rio mí ni mo. Com esse in ten -
to, fo ram apro va dos pro je tos que ga ran tem re du ção
da so ne ga ção e eli são fis ca is.

Como re sul ta do des se es for ço, con si de ra o no -
bre au tor que ”o Orça men to Ge ral da União para 2001 
pre vê o va lor de R$180,00 para o sa lá rio mí ni mo, a
par tir de abril des te ano, o que cor res pon de rá a um
au men to de qua se 20%“.



Res sal te-se que a cons ta ta ção de que o sa lá rio
mí ni mo não aten de as ne ces si da des bá si cas de uma
fa mí lia é am pla men te com pro va da, jus ti fi can do o ele -
va do mé ri to de qual quer pro po si ção que te nha por
ob je ti vo au men tar seu va lor.

Entre tan to, o pa re cer ao PLS nº 4, de 2001, ofe -
re ci do pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, con -
clu iu pela pre ju di ci a li da de do pro je to, no que se re fe re 
à ju ri di ci da de, de vi do à edi ção da Me di da Pro vi só ria
nº 2.142, de 29 de mar ço de 2001 (atu al MP nº 2.142,
de 24-5-2001), que dis põe so bre o mes mo as sun to.

De fato, a me di da pro vi só ria men ci o na da es ti pu -
la os mes mos va lo res para o sa lá rio mí ni mo men sal,
diá rio e ho rá rio. O pro je to de lei di fe re da me di da pro -
vi só ria ci ta da uni ca men te quan do de ter mi na que os
be ne fí ci os da pre vi dên cia so ci al de ve rão ser pa gos
com base no va lor de R$180,00.

Entre tan to, como o art. 201, § 2º, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, fixa a equi va lên cia en tre o va lor do sa lá -
rio mí ni mo e o va lor mí ni mo dos be ne fí ci os pre vi den -
ciá ri os, o au men to do pri me i ro au to ma ti ca men te im -
pli ca a ele va ção do úl ti mo, tor nan do des ne ces sá rio o
§ 2º do art. lº do PLS nº 4, de 2001.

III – Voto

Do ex pos to, ape sar do evi den te mé ri to, de vi do à
edi ção da Me di da Pro vi só ria nº 2.142 de 24/5/2001,
que dis põe so bre a mes ma ma té ria, con clu í mos pela
pre ju di ci a li da de do Pro je to de Lei do Se na do nº 4, de
2001.

Sala da Co mis são,  Ro meu Tuma – Pre si den te, 
Mo re i ra Men des – Re la tor – Ge ral do Cân di do, 
José Co e lho,  Edu ar do Si que i ra Cam pos, Val mir
Ama ral, Ju vên cio da Fon se ca, Na bor Jú ni or, Le o -
mar Qu in ta ni lha, Ade mir Andra de, Luiz Pon tes,
Ma u ro Mi ran da, Se bas tião Ro cha, Ma ri na Sil va,
Tião Vi a na, Mar lu ce Pin to, Emi lia Fer nan des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

”Art. 201. A Pre vi dên cia So ci al será or ga ni za da
sob a for ma de re gi me ge ral, de ca rá ter con tri bu ti vo e
de fi li a ção obri ga tó ria, ob ser va dos cri té ri os que pre -
ser vem o equi lí brio fi nan ce i ro e atu a ri al, e aten de rá,
nos ter mos da lei, a:

I – co ber tu ra dos even tos de do en ça, in va li dez,
mor te e ida de avan ça da;

II – pro te ção à ma ter ni da de, es pe ci al men te à
ges tan te;

III – pro te ção ao tra ba lha dor em si tu a ção de de -
sem pre go in vo lun tá rio;

IV – sa lá rio-fa mí lia e au xí lio-re clu são para os
de pen den tes dos se gu ra dos de ba i xa ren da;

V – pen são por mor te do se gu ra do, ho mem ou
mu lher, ao côn ju ge ou com pa nhe i ro e de pen den tes,
ob ser va do o dis pos to no § 2º.

§ 2º Ne nhum be ne fí cio que subs ti tua o sa lá rio
de con tri bu i ção ou o ren di men to do tra ba lho do se gu -
ra do terá va lor men sal in fe ri or ao sa lá rio mí ni mo.
....................................................................................

LEI Nº 9.971, DE 18 DE MAIO DE 2000

Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a
par tir de 12 de maio de 1996, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 6º Será fi xa do novo va lor para o sa lá rio mí ni -
mo, en tre ja ne i ro e abril de 2001, des de que fon tes
adi ci o na is de re ce i ta se jam iden ti fi ca das, ou que se
pro mo vam even tu a is com pen sa ções no Orça men to,
de for ma a se man te rem inal te ra das as me tas fis ca is
para os exer cí ci os de 2001 e se guin tes.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.142
DE 29 DE MARÇO DE 2001

Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a
par tir de 1º de abril de 2001, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Os Pro je -
tos de De cre to Le gis la ti vo nos 269 a 284, de 2001, li -
dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na -
do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, §
1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art.
122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber
emen das pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a
Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Os Pro je -
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 285 a 291, de 2001, li -
dos an te ri or men te, vão à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal onde, nos ter mos do art. 
376, III, do Re gi men to Inter no, te rão o pra zo de cin co
dias úte is para re ce bi men to de emen das, fin do o qual
a re fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte is, pror ro gá -
ve is por igual pe río do, para opi nar so bre as pro po si -
ções.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez fin do o



pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi -
men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so ali pre vis -
to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo das se guin -
tes ma té ri as: 

– Re que ri men to nº 230, de 2001, da Se na do ra
Ma ri na Sil va, que so li ci ta ao Mi nis tro da Fa zen da in -
for ma ções so bre a lis ta de to das as ope ra ções de cré -
di to re a li za das com o se tor pri va do bra si le i ro;

– Re que ri men to nº 302, de 2001, dos Se na do -
res Edu ar do Su plicy e Jef fer son Pé res, que so li ci ta ao 
Mi nis tro da Fa zen da in for ma ções so bre os co tis tas e
aci o nis tas dos fun dos de in ves ti men to, prin ci pal men -
te de ju ros e câm bio, mais lu cra ti vos, dos Ban cos
Fon te Cin dam, Mar ka, Mo dal, Bo a vis ta e Pac tu al.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Esgo -
tou-se, quin ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo pre vis to no art. 91,
§ 3º do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter -
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção pelo Ple ná rio
das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do n.º 227, de 2000, de
au to ria do Se na dor Sér gio Ma cha do, que in clui na Lei
n.º 8.406, de 9 de ja ne i ro de 1992, ar ti go que es ta be -
le ce a gra tu i da de da emis são de ex tra tos ban cá ri os
re fe ren tes ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi -
ço; e

– Pro je to de Lei do Se na do n.º 236, de 2000, de
au to ria do Se na dor José Ro ber to Arru da, que acres -
cen ta dis po si ti vos à Lei n.º 6.530, de 12 de maio de
1978, que re gu la men ta a pro fis são de Cor re tor de
Imó ve is e dis ci pli na o fun ci o na men to de seus ór gãos
de fis ca li za ção.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Assun tos So ci a is, os Pro je tos vão à Câ -
ma ra dos De pu ta dos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (Pre si den te) – Pas -
sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, por ces são do Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, por vin te mi nu tos.

O SR LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, que ro
hoje, trans cor ri da uma se ma na da vi si ta do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so ao Ce a rá – mas é
esta a opor tu ni da de que te nho para fazê-lo  as si na lar
aqui a im por tân cia da que le even to, do pon to de vis ta
das re a li za ções que o Pre si den te pôde ina u gu rar, dos 
anún ci os que fez em re la ção a te mas de gran de im -
por tân cia para o Ce a rá e para o Bra sil e da vi si ta que
re a li zou tam bém a uma gran de obra que se en con tra
em fase fi nal, que é o novo Por to de Pe cém, no Ce a rá.

O Pre si den te ina u gu rou uma pri me i ra eta pa do
pro je to de ir ri ga ção do ba i xo Aca raú, na re gião nor te
do Ce a rá, que irá ini ci ar uma nova eta pa na po lí ti ca
de ir ri ga ção no Bra sil. Esta, até en tão, em al gu mas re -
giões era ex clu si va men te pri va da e em ou tras Re -
giões do Nor des te, o mo de lo era ba si ca men te es ta tal, 
com ba i xa efi ciên cia. O pro ces so pa de cia de al gu mas 
di fi cul da des, a par tir da pró pria for ma de re cru ta men -
to, de se le ção dos ir ri gan tes. Ha via di fi cul da des quan -
to à tec no lo gia, à pro du ção e à co mer ci a li za ção, pois
eram pro je tos que apre sen ta vam per ma nen te men te
de fi ciên ci as de fun ci o na men to, ba i xa ren ta bi li da de,
não pro pi ci an do re tor no para os co lo nos. Con se quen -
te men te, não aten di am às fi na li da des pre vis tas.

Ago ra, no ba i xo Aca raú, te re mos os 1.800 hec -
ta res que in te gram a pri me i ra par te di vi di dos en tre
pe que nos pro du to res, téc ni cos agrí co las e agrô no -
mos e em pre sas de mé dio e gran de por te. Essa di ver -
si da de, as so ci a da a um ri gor na se le ção das pes so as, 
na dis pu ta des sas áre as por meio de um me ca nis mo
de le i lão para as em pre sas e para os téc ni cos e com
ca na is de co mer ci a li za ção pre de fi ni dos, dará um
gran de im pul so na pro du ção, prin ci pal men te de fru -
tas, com a fru ti cul tu ra ir ri ga da ge ran do gran de po ten -
ci al de ex por ta ção.

Na se ma na pas sa da, ti ve mos, no Ce a rá, a re a li -
za ção do Fru tal, um even to que re ú ne to dos os in te -
res sa dos no seg men to de pro du ção de fru tas me di an -
te uso da ir ri ga ção e que, a cada ano, se tor na um
even to ma i or. Foi ina u gu ra do pelo Mi nis tro da Inte gra -
ção Na ci o nal, Ra mez Te bet. Esta vam tam bém pre sen -
tes pro du to res, em pre sá ri os da área de uten sí li os uti li -
za dos na ir ri ga ção, téc ni cos de pro je tos, re par ti ções
go ver na men ta is do Esta do e do Go ver no Fe de ral. 

Esse even to do ba i xo Aca raú é de gran de im -
por tân cia. O pro je to vi nha se ar ras tan do há mu i tos
anos, por ser fi nan ci a do pelo Ban co Mun di al e im pli -
car con tra par ti da da União, por meio do De par ta men -
to Na ci o nal de Obras Con tra as Se cas, DNOCS. Du -
ran te anos, as do ta ções or ça men tá ri as eram in su fi ci -
en tes para que as eta pas pre vis tas fos sem cum pri -
das. Ago ra, lo grou-se cum prir a pri me i ra eta pa do pro -
je to com o apo io do Go ver no do Esta do, da Se cre ta ria 
de Agri cul tu ra Irri ga da, prin ci pal men te da se le ção
dos ir ri gan tes que vão ali se es ta be le cer e tam bém do 
uso in ten si vo da tec no lo gia e da iden ti fi ca ção de ca -
na is de co mer ci a li za ção para as se gu rar o êxi to do
pro je to.

O Pre si den te, em se gui da, des lo cou-se para o
Por to de Pe cém, onde teve opor tu ni da de de vi si tar as
ins ta la ções. O Por to está pra ti ca men te con clu í do. Ali,
Sua Exce lên cia exa mi nou a apli ca ção dos re cur sos



do Go ver no Fe de ral jun ta men te com os do Go ver no
Esta du al; re u niu-se com o Go ver na dor Tas so Je re is -
sa ti e, a se guir, fo ram anun ci a dos vá ri os em pre en di -
men tos que es tão se ins ta lan do no Ce a rá para a pro -
du ção de ener gia eó li ca, in clu si ve uma fá bri ca ale mã
que vai pro du zir ae ro ge ra do res e equi pa men tos des -
sa li ni za do res, uti li zan do tec no lo gia de os mo se re ver -
sa. Sabe-se que um dos gran des pro ble mas do Nor -
des te, prin ci pal men te no semi-ári do, no ser tão, é a
água po pu lar men te cha ma da sa lo bra, quer di zer, a
água com alto teor de clo re to de só dio que, mu i tas ve -
zes, é ob ti da em vo lu mes ra zoá ve is, mas é im pres tá -
vel para o con su mo hu ma no e até mes mo ani mal.

A Rede Glo bo, um dia, fez uma ma té ria para o
Jor nal Na ci o nal, mos tran do que al guns des ses des -
sa li ni za do res, já ins ta la dos pe los Go ver nos Fe de ral e
Esta du al, es tão pa ra dos por fal ta de ma nu ten ção.
Acre di ta mos que a pro du ção des ses des sa li ni za do -
res, a par tir des sa fá bri ca, des sa in dús tria que se ins -
ta la rá no Por to de Pe cém, po de rá fa ci li tar a as sis tên -
cia téc ni ca, a re po si ção de pe ças. Pen so tam bém, Sr.
Pre si den te, que a po pu la ção, prin ci pal men te, deve
exi gir ma i or res pon sa bi li da de dos Go ver nos Esta du a -
is e das Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is.

O pro gra ma de ge ra ção de ener gia eó li ca é mu i -
to im por tan te, prin ci pal men te nes se mo men to em
que te mos gran de de fi ciên cia de ener gia. O Ce a rá já
tem o cha ma do mapa eó li co do Esta do, tam bém fe i to
no Pa ra ná. A Ele tro brás está bus can do fa zer esse
ma pe a men to em todo o País, prin ci pal men te no Nor -
des te, onde a in ci dên cia de ven tos for tes e cons tan -
tes cons ti tui uma ga ran tia de que é pos sí vel se che gar 
a 6% de toda a ma triz ener gé ti ca bra si le i ra – al guns
pen sam que pode ser até mais –, a par tir da ener gia
eó li ca, que é lim pa e não-po lu en te, ten do gran des
van ta gens. 

Qu an do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so de fi niu as re gras do cha ma do Pro gra ma Pró-eó -
li ca, que au to ri za até 1.100 me ga watts de po tên cia
ins ta la da em ener gia eó li ca, Sua Exce lên cia fo men -
tou a ins ta la ção des ses gran des par ques de ae ro ge -
ra do res. No Ce a rá, já te mos dois ins ta la dos: em Ta í ba
e em Pra i nha. Vá ri os con tra tos fo ram as si na dos, com a 
pre sen ça do Pre si den te da Re pú bli ca e do Go ver na dor 
do Ce a rá, para a ins ta la ção de no vos par ques de ae ro -
ge ra do res, ao mes mo tem po em que foi au to ri za da a
ins ta la ção de duas ter mo e lé tri cas, sen do que uma tem 
a pos si bi li da de de en trar em fun ci o na men to em fe ve -
re i ro. Isso tudo res pon de a uma ne ces si da de que é
es ta du al e tam bém na ci o nal, de di ver si fi ca ção da ma -
triz ener gé ti ca bra si le i ra e de ofer ta de ener gia para
aten der ao cres cen te con su mo bra si le i ro. 

Fa zen do este re gis tro, que ro ain da di zer que ali
há, por tan to, uma sé rie de em pre en di men tos que se
es tão re a li zan do com o apo io do Go ver no Fe de ral.
Aliás, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que se com pro me -
teu cla ra men te com re cur sos para a con clu são das
obras do Açu de de Cas ta nhão, que tem gran des pro -
por ções – ape nas para ter mos uma idéia, é uma bar -
ra gem que cor res pon de a qua tro ve zes a Bar ra gem
de Orós, que, por sua vez, é duas ve zes e meia a Baía 
da Gu a na ba ra. Então é uma obra de gran de ta ma nho
que pode mu dar o per fil do sis te ma hí dri co do Esta do
na me di da em que, pa ra le la men te, o Go ver no do Ce -
a rá, atra vés de um fi nan ci a men to con tra ta do com o
Ban co Mun di al, já pôs em an da men to um pro je to de
in ter li ga ção des sas ba ci as e que vai per mi tir a pe re ni -
za ção de vá ri os rios por um sis te ma de trans fe rên cia
de águas a par tir des ses gran des re ser va tó ri os. Isso
pos si bi li ta rá a ex plo ra ção em áre as apro pri a das de
agri cul tu ra ir ri ga da, com uso in ten si vo de tec no lo gia,
e pro du ção com gran de ace i ta ção no mer ca do in ter -
na ci o nal, além de ofe re cer água para o abas te ci men -
to hu ma no – o que, para al gu mas re giões do Esta do,
é um gra ve pro ble ma: água em quan ti da de e de boa
qua li da de.

Com este re gis tro de se jo as si na lar, como re pre -
sen tan te do Ce a rá, es ses fa tos que ca rac te ri za ram a
ida do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ao
meu Esta do e que fo ram de gran de im por tân cia para
o de sen vol vi men to do Ce a rá.

Mu i to obri ga do. 

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury por 20 mi nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po no va men te
a tri bu na des ta Casa para tra tar de um as sun to que
con si de ro da ma i or im por tân cia.

Te nho man ti do con ta to com a so ci e da de bra si li -
en se ao de ba ter a apli ca ção das mul tas no Dis tri to
Fe de ral. Esse de ba te me re ceu uma re fle xão de nos sa 
par te. Por tan to, ve nho à pre sen ça dos no bres Srs. Se -
na do res para pres tar esse es cla re ci men to, a fim de
ado tar mos uma me di da mais ade qua da e mais pla u -
sí vel para o tema.

Em 27 de se tem bro de 1997, en trou em vi gor a
Lei nº 9.503 do Có di go de Trân si to Bra si le i ro, re sul ta -
do de in can sá ve is es tu dos e inú me ros de ba tes que,
du ran te seis anos, ocu pa ram os mem bros do Con -
gres so Na ci o nal. Mes mo após a sua vi gên cia, seu
cum pri men to não tem sido o que se es pe ra va, pois al -
guns Esta dos e Mu ni cí pi os, e até mes mo o Go ver no



Fe de ral, ain da não ba i xa ram as re so lu ções ne ces sá -
ri as para sua exe cu ção. De qual quer for ma, al guns
be ne fí ci os já fo ram ve ri fi ca dos, como a re du ção de
8% no ín di ce de mor tes por aci den tes de tra ba lho.
Isso ocor reu no úl ti mo exer cí cio.

Uma das prin ci pa is al te ra ções do Có di go con -
sis tiu na des cen tra li za ção dos ser vi ços de trân si to. A
mu ni ci pa li da de pas sou a ser res pon sá vel di re ta men -
te pelo pla ne ja men to, pe las ope ra ções e pela fis ca li -
za ção do trân si to. Ao mu ni cí pio cou be tam bém a ar re -
ca da ção das mul tas sob sua ju ris di ção.

Como me di da de pre ven ção de aci den tes, o Có -
di go es ta be le ceu mul tas al tís si mas para os in fra to res, 
des de o uso de fa rol alto em vias com ilu mi na ção pú -
bli ca até a in va são de fa i xa ex clu si va dos ôni bus, in -
clu in do di re ção por pes soa em bri a ga da e não-pres ta -
ção de so cor ro a ví ti mas de aci den tes de trân si to. A
sus pen são ou a per da da car te i ra de ha bi li ta ção é
apli ca da no caso de re in ci dên cia, de pen den do do nú -
me ro de ve zes e da gra vi da de da in fra ção co me ti da.

O atu al Có di go deu aten ção es pe ci al à ve lo ci da -
de dos ve í cu los, es pe ci al men te no que se re fe re aos
li mi tes es ta be le ci dos. Entre tan to, a fi xa ção de tais li -
mi tes pa re ce de pen der de cri té ri os sub je ti vos dos de -
par ta men tos de trân si to lo ca is, pois cos tu mam não
ter uni for mi da de nem cor res pon der às re a is ne ces si -
da des da po pu la ção.

A fis ca li za ção ele trô ni ca trou xe eu fo ria a al guns
de par ta men tos de trân si to e a mu i tas in dús tri as es pe -
ci a li za das na fa bri ca ção de apa re lha gem ne ces sá ria
para esse con tro le. Em ci da des como Bra sí lia, os ra -
da res fi xos, aqui co nhe ci dos como par da is, e as lom -
ba das ele trô ni cas es tão in cor po ra das no dia-a-dia
dos mo to ris tas. Gra ve é a fal ta de cri té rio na ins ta la -
ção des se ins tru men tal.

No Lago Sul, no tre cho que vai do ae ro por to ao
Cen tro Co mer ci al Gil ber to Sa lo mão, en con tra mos
dois ra da res para uma ve lo ci da de má xi ma de 60
km/h. Esse é um tre cho de pou co trân si to e es cas sa
po pu la ção, onde não se jus ti fi ca a ado ção de um li mi -
te de ve lo ci da de tão ba i xo.

Re cen te men te, as au to ri da des do trân si to mo di -
fi ca ram os li mi tes na L4 Sul, a Ave ni da das Na ções.
No iní cio da via, há um par dal para me dir ve lo ci da de
de 60 km/h; pou cos me tros adi an te, a ve lo ci da de
sobe para 80 km/h, com três par da is ins ta la dos; fi nal
e inex pli ca vel men te, após o shop ping cen ter Pier
21, a ve lo ci da de cai para 70 km/h. 

É in com pre en sí vel que uma mes ma via, mo der -
na e de mão úni ca, com três pis tas, te nha três li mi tes

de ve lo ci da des di fe ren tes que con fun dem o mo to ris ta
de sa cos tu ma do a nela tran si tar.

Ou tros ca sos se me lhan tes ao da Ave ni da das
Na ções exis tem no Dis tri to Fe de ral, e as au to ri da des,
pre o cu pa das ape nas em pu nir, em mul tar os mo to ris -
tas, não to mam ini ci a ti vas para re sol ver o pro ble ma. É 
me lhor con fun dir do que ori en tar.

Não faço uso des ta tri bu na, em de fe sa dos mo -
to ris tas in fra to res, mas sim da que les que são in du zi -
dos ao erro pela fal ta de bom sen so das au to ri da des
que ad mi nis tram o sis te ma viá rio no Dis tri to Fe de ral,
que, em vez de edu car e ori en tar os mo to ris tas, pro -
cu ram con fun di-los, tal vez com um úni co ob je ti vo: o
au men to da ar re ca da ção.

Ra da res ele trô ni cos, con tro la dos pela ini ci a ti va
pri va da, ti ve ram sua uti li za ção dis se mi na da por todo
o País, cons ti tu in do uma in dús tria lu cra ti va em vá ri as
lo ca li da des. Se gun do o juiz fe de ral Antô nio Sou za
Pru den te, em ar ti go pu bli ca do no in for ma ti vo Con su -
lex, de 27 de ou tu bro de 1997, os ”par da is ele trô ni cos 
dis pa ram no abu so das mul tas apli ca das, no trân si to
de Bra sí lia (DF), mo vi dos pela ga nân cia ne o li be ral do
fa tu ra men to fá cil e tão ao gos to de em pre sas li ga das
ao pro je to de sua ins ta la ção, com pro pó si tos vi si vel -
men te fi nan ce i ros, des vi an do-se de sua fun ção me ra -
men te ins tru men tal com pro ba tó ria das in fra ções de
trân si to“. 

Sr. Pre si den te, isso não está sen do dito por
mim, mas pelo juiz fe de ral Antô nio Sou za Pru den te,
re pi to, em ar ti go pu bli ca do no in for ma ti vo Con su lex
de 27 de ou tu bro de 1997.

O Cor re io Bra zi li en se de nun ci ou, em duas ma -
té ri as pu bli ca das re cen te men te, a exis tên cia de qua -
tro ra da res mó ve is ter ce i ri za dos no Dis tri to Fe de ral,
ope ra dos por um con sór cio que re ú ne uma em pre sa
de Bra sí lia e duas do Pa ra ná. A de nún cia pro vo cou a
re a ção do Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral. O
Pro mo tor de De fe sa dos Di re i tos do Ci da dão, Antô nio
Eze qui el, ins ta u rou pro ce di men to ad mi nis tra ti vo para
in ves ti gar a le ga li da de do con tra to en tre o GDF e o
con sór cio de em pre sas que ven ceu a li ci ta ção.

O con tra to es ta be le ce que, para cada mul ta de
ra dar mó vel paga ao GDF, as em pre sas re ce bem
R$36,00. Se gun do o Pro mo tor Eze qui el, é imo ral a
vin cu la ção do pa ga men to da em pre sa à quan ti da de
de mul tas emi ti das pe los ra da res mó ve is. De 20 de ju -
lho a 27 de agos to, fo ram re gis tra das cer ca de 32 mil
in fra ções de trân si to por esse dis po si ti vo, o que re pre -
sen ta um fa tu ra men to, para o Go ver no do Dis tri to Fe -
de ral de, no mí ni mo, R$5.472.000,00, e para as em -
pre sas con tra ta das de R$1.152.000,00.



Tra ta-se, Srªs e Srs. Se na do res, de ex ce len te
ne gó cio.

Há pou co tem po, o De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem – DNER, can ce lou mul tas de
trân si to ex pe di das por ra da res ins ta la dos em ro do vi -
as fe de ra is, isso por que esse ór gão es ta va co bran do
mul tas de ve í cu los que ul tra pas sas sem 80 qui lô me -
tros/hora, quan do o li mi te es ta be le ci do pelo Có di go
de Trân si to é de 110 qui lô me tros/hora para car ros de 
pas se io e 90 qui lô me tros/hora para ôni bus e ca mi -
nhões.

Ou tra crí ti ca fe i ta com fre qüên cia re fe re-se à
obri ga to ri e da de de o pro pri e tá rio de ve í cu lo pa gar
mul tas pen den tes para ob ter o li cen ci a men to anu al
obri ga tó rio. Mu i tos es pe ci a lis tas con si de ram tal exi -
gên cia abu so de au to ri da de e, em al guns Esta dos, a
Jus ti ça tem con ce di do li mi na res per mi tin do que o pro -
pri e tá rio li cen cie seu car ro sem o pa ga men to pré vio
das mul tas, ou seja, en ten den do que tal pa ga men to
nada tem a ver o li cen ci a men to do ve í cu lo.

Fi na li zan do, Sr. Pre si den te, faço um ape lo às
au to ri da des de trân si to de Bra sí lia, no sen ti do de que
se es for cem para cum prir as pe que nas, mas im por -
tan tes exi gên ci as do Có di go de Trân si to, como que -
bra-mo las den tro dos pa drões es pe ci fi ca dos; boa si -
na li za ção nas ro do vi as e vias pú bli cas; vias com se -
gu ran ça para o trá fe go e ma i or ra ci o na li za ção nas fa i -
xas de pe des tres, que de vem ter ma nu ten ção per ma -
nen te.

Faço um ape lo, tam bém, para que o GDF dis po -
ni bi li ze par te do tem po des ti na do às cam pa nhas pu -
bli ci tá ri as que di vul gam as gran des obras do sis te ma
viá rio, os vi a du tos, para as cam pa nhas edu ca ti vas de
trân si to, que in fe liz men te es tão re le ga das a se gun do
pla no e não ocu pam es pa ço na mí dia.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Se na dor Lind berg Cury, V. Exª per mi te-me um apar -
te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Ouço V.
Exª com pra zer, no bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Ouço com mu i ta aten ção o dis cur so que V. Exª faz
nes ta tar de e me as so cio às suas ob ser va ções re la ti -
vas à si na li za ção de trân si to que se al te ra ao lon go de 
de ter mi na da via sem que, à pri me i ra vis ta, pa re ces se
ne ces sá rio, como V. Exª res sal tou, con fun din do o
usuá rio, e ao re sul ta do fi nan ce i ro das em pre sas que
tra ba lham em par ce ria com o De par ta men to de Trân -
si to do GDF. Isso mais pa re ce um ne gó cio do que um
con tro le, uma fis ca li za ção ins ti tu ci o nal com vis tas a
co i bir as in fra ções, a ori en tar o usuá rio das ro do vi as,

das es tra das, das ruas e ave ni das da Ca pi tal. É con -
ve ni en te para as em pre sas que fa zem par ce ria com o
De par ta men to de Trân si to que o usuá rio seja mul ta do 
por que da mul ta de cor re re sul ta do pe cu niá rio, como
V. Exª dis se, de va lor mu i to ex pres si vo, che ga a ser
abu si vo. E quan do se tra ta de uma ma té ria so bre a
qual a gran de ma i o ria de nós to dos não está aten ta, é
im por tan te até que o usuá rio re cor ra ao Pro con para
sa ber da efi ciên cia des se tra ba lho, se os di re i tos dos
ci da dãos bra si li en ses não es tão sen do le sa dos. Eles
só re ce bem a con ta no fi nal do mês e não sabe se efe -
ti va men te ele pra ti cou aque la in fra ção ou se foi in du -
zi do à sua prá ti ca. Por tan to, con si de ro da ma i or im -
por tân cia o as sun to de que V. Exª tra ta. Se ria lou vá vel 
que se apro fun das se um es tu do nes se sen ti do, para
evi tar abu sos com re la ção a em pre sas in te res sa das
em apli car mul tas no Dis tri to Fe de ral.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – No bre
Se na dor Qu in ta ni lha, re ce bo com mu i to en tu si as mo o 
apar te de V. Exª, prin ci pal men te quan do ques ti o na o
va lor das mul tas. Hoje sa be mos que a fa mí lia mé dia
bra si le i ra, com ren da em de R$500,00 e, às ve zes, o
che fe des sa fa mí lia se vê di an te de um fato iné di to:
como pa gar uma mul ta que na ma i o ria das ve zes é
su pe ri or ao seu sa lá rio? Isso cria um pro ble ma sé rio
no âm bi to fa mi li ar.

To dos es ta mos cons ci en tes de que a ve lo ci da de 
deve ser di mi nu í da, que deve es tar de acor do com o
Có di go. Con si de ra mos ino por tu no esse alto va lor co -
bra do, o que gera ou tros pro ble mas ao ci da dão bra si -
li en se e bra si le i ro – por que exis te uma cor re la ção.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Des cul pe-me, Se na dor Lind berg, es que ci-me de fa -
zer um co men tá rio so bre o es tu do que V. Exª está fa -
zen do. Se o mo to ris ta ul tra pas sa os 60km/h es ta be le -
ci dos, atin gin do a ve lo ci da de de 65hm/h ou 75km/h,
uma mul ta de va lor bas tan te ele va do lhe será apli ca -
da, como se es ti ves se re al men te em alta ve lo ci da de,
quan do não é ver da de. Isso pode ocor rer por um des -
con tro le ou fal ta de ob ser va ção do ve lo cí me tro do seu 
car ro, ou até mes mo pelo fato de a le i tu ra do ve lo cí -
me tro do car ro es tar in com pa tí vel com a le i tu ra do
apa re lho que de tec ta a ve lo ci da de. O fato é que o ín -
di ce de to le rân cia é mu i to pe que no. Deve ser con si de -
ra do ex ces so de ve lo ci da de quan do a pes soa abu sar
da ve lo ci da de es ta be le ci da, des res pe i tan do os Có di -
gos, as leis, os pe des tres. Mas sen do o li mi te de
60Km/h e o mo to ris ta pas san do a 70Km/h, não deve
ser con si de ra do abu so, pois, como dis se, pode es tar
ha ven do des con tro le na le i tu ra do ve lo cí me tro do seu
ve í cu lo ou in com pa ti bi li da de en tre os dois mar ca do -
res de ve lo ci da de.



O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Por
exem plo, no Lago Sul, bus quei al gu mas in for ma ções,
te le fo nei, en trei em con ta to e re ce bi da dos im por tan -
tís si mos. A ma i o ria das mul tas é apli ca da quan do as
pes so as tra fe gam em tor no de 70Km/h. Isso não é ve -
lo ci da de alta. As ave ni das são am plas e exis te ali um
aden sa men to po pu lar. Aque las pes so as são mul ta -
das cons tan te men te por que es tão num am bi en te de
ida e vin da. O pre ju í zo é enor me. Alguém me ques ti o -
nou: ”O que faço com um acú mu lo de mul tas no va lor
de R$4 mil por es tar di ri gin do à ve lo ci da de de
70Km/h, sen do a per mi ti da pe los par da is de
60Km/h?“ Essa é re al men te uma si tu a ção di fí cil.

É por essa ra zão que es ta mos so li ci tan do que
as au to ri da des me di tem um pou co e cri em um me ca -
nis mo fa vo rá vel ao uso do ve í cu lo, res pe i tan do os va -
lo res da qui lo me tra gem por hora.

Isso por que Bra sí lia, em es pe ci al, me re ce toda
a aten ção não só por ser a Ca pi tal Fe de ral, mas tam -
bém por ser exem plo, para o res to do Bra sil, de mo to -
ris tas cons ci en tes de seus de ve res, os pri me i ros no
País a res pe i tar a fa i xa de pe des tres. No Go ver no an -
te ri or, pro pôs-se o res pe i to às fa i xas de pe des tres,
pron ta men te aca ta do pela po pu la ção de Bra sí lia,
caso de pri me i ra re per cus são no Bra sil. É pre ci so, po -
rém, a con tra par ti da go ver na men tal, que deve fis ca li -
zar a in dús tria de mul tas, a qual age a seu bel-pra zer,
sem se quer ob ser var as re co men da ções de ve lo ci da -
de pre vis tas no Có di go de Trân si to, cuja mis são prin -
ci pal é edu ca ti va e pre ven ti va, e não pu ni ti va.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do

a pa la vra à no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des, por
per mu ta com o Se na dor Ma gui to Vi le la.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun -
ci a men to.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na hoje, com bas -
tan te sa tis fa ção, para fa lar so bre a re a li za ção de um
even to gran di o so, dig no de re gis tro não ape nas nes ta
Casa, mas em todo o Bra sil.

Re a li zou-se no meu Esta do, Rio Gran de do Sul,
en tre 25 de agos to e 2 de se tem bro úl ti mo, a Expo in -
ter – Fe i ra Inter na ci o nal de Ani ma is do Rio Gran de do
Sul, este ano na sua 24ª edi ção. É a ma i or fe i ra do gê -
ne ro na Amé ri ca La ti na e uma das ma i o res do mun do. 
O even to, co ro a do de ple no êxi to, foi en cer ra do pelo
Go ver na dor Olí vio Du tra e con tou com a pre sen ça de
inú me ras au to ri da des.

A ma i or fe i ra agro pe cuá ria da Amé ri ca La ti na
co me mo ra este ano 100 anos de exis tên cia. A pri me i -
ra ex po si ção de ani ma is, pro du tos agrí co las e in dus -
tri a is do Rio Gran de do Sul acon te ceu em 24 de fe ve -
re i ro de 1901, no an ti go Cam po da Re den ção, hoje
Par que da Re den ção, em Por to Ale gre. Em 1909, a
ex po si ção foi trans fe ri da para o Par que de Expo si -
ções Me ni no Deus, ba ir ro da ca pi tal, e abri ga a atu al
sede da Se cre ta ria da Agri cul tu ra e Abas te ci men to.

Em 1972, re a li zou-se na ci da de de Este io,
onde foi ofi ci a li za da a par ti ci pa ção de ani ma is de
ou tros pa í ses e o even to pas sou a cha mar-se Expo -
si ção Inter na ci o nal de Ani ma is do Rio Gran de do
Sul (Expo in ter). O nos so Par que de Expo si ções
Assis Bra sil, em Este io, si tu a da a 22Km de Por to
Ale gre, tem uma área to tal de 141 hec ta res e in fra-es -
tru tu ra de boa qua li da de para re ce ber os ex po si to res e
os vi si tan tes. O par que con ta com 45.300m² de pa vi -
lhões co ber tos e 70.000m² de área para ex po si ção, es -
ta ci o na men to, lo ca is para jul ga men tos si mul tâ ne os de 
ani ma is, lo ca is para le i lões, res ta u ran tes, pos tos
mé di cos, au di tó ri os, agên ci as ban cá ri as, pos to de
cor re io, te le fo nes, en fim, uma am pla e con cre ta in -
fra-es tru tu ra.

Como é do co nhe ci men to de V. Exªs, o Rio
Gran de do Sul está en fren tan do a ques tão da fe bre
af to sa, pro ble ma que ge rou in tran qüi li da de, co lo can -
do em ris co a pró pria re a li za ção da Expo in ter. To da -
via, com a ação ágil e com pe ten te da Vi gi lân cia Sa ni -
tá ria, o es for ço ím par do Go ver no do Esta do, o apo io
dos pro du to res e do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, a do en -
ça foi con tro la da com duas va ci na ções em me nos de
70 dias, num re ba nho de 13 mi lhões e meio de ca be -
ças. O de sa fio ago ra é res ta be le cer o mer ca do da
car ne, com a aber tu ra de cor re do res sa ni tá ri os, o
aba te con tro la do e a in dus tri a li za ção.

A 24ª Expo in ter foi um ver da de i ro su ces so. Essa 
fe i ra de ne gó ci os, da qual par ti ci pa ram pro du to res ru -
ra is de todo o Rio Gran de do Sul e de ou tros Esta dos
bra si le i ros, da Eu ro pa e Mer co sul, in dús tri as de ma -
qui ná ri os e im ple men tos agrí co las, ar te sãos, pe que -
nos e mé di os pro du to res, mos trou o avan ço ge né ti co,
a tec no lo gia, os me lho ra men tos no se tor pri má rio e o
va lor da agri cul tu ra fa mi li ar. Se tor pri má rio, van guar -
da para o nos so País e para o mun do.

Um re cor de de nos sa fe i ra agro pe cuá ria que -
bra do nes te ano foi o nú me ro de vi si tan tes. O ba lan ço
re gis trou um au men to sig ni fi ca ti vo em re la ção ao ano
de 2000. Ao todo, es ti ve ram vi si tan do a fe i ra mais de
600 mil pes so as. Pas sa ram pelo Par que de Expo si -
ções, no Mu ni cí pio de Este io, mais de 325 mil pes so -
as em ape nas um fi nal de se ma na. De mons tra ção



viva da in te gra ção da so ci e da de ga ú cha do cam po e
da ci da de. Re co nhe ci men to do va lor da agri cul tu ra e
da pe cuá ria no de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al
do Rio Gran de do Sul.

Vi si ta ram a fe i ra au to ri da des fe de ra is im por tan -
tes, in clu si ve dois Mi nis tros. Este ve pre sen te o Mi nis -
tro da Agri cul tu ra, Pra ti ni de Mo ra es, ho mem do Rio
Gran de, que co nhe ce e re co nhe ce o va lor da que le
even to. E pela pri me i ra vez, o Rio Gran de do Sul re ce -
beu a vi si ta, du ran te a Expo in ter, do Mi nis tro do
Espor te e Tu ris mo, De pu ta do Car los Mel les. Te nho
cer te za de que S. Exª saiu pro fun da men te im pres si o -
na do e que pas sou a ser mais um par ce i ro com quem
o Rio Gran de con ta para o êxi to e o su ces so da re a li -
za ção das pró xi mas Expo in ter.

O ba lan ço fi nal da ven da de ani ma is da 24ª
Expo in ter su pe rou os va lo res co mer ci a li za dos no ano 
pas sa do. Os nú me ros apon tam um to tal de
R$2.282.208,00 e 1.443 ani ma is co mer ci a li za dos,
com um va lor mé dio de ven das de R$1.581,00, ul tra -
pas san do tam bém os nú me ros do ano an te ri or.

O Dia de Ne gó cio do se tor ma qui ná rio foi uma
ini ci a ti va pi o ne i ra, que deu ex ce len te re sul ta do. Na
ven da de má qui nas, equi pa men tos e im ple men tos
agrí co las, foi re gis tra do um cres ci men to de 118% em
re la ção à Fe i ra de 2000, quan do to ta li zou R$13,8 mi -
lhões. O vo lu me to tal de tran sa ções nes te ano al can -
çou R$30,1 mi lhões.

O Ban co do Esta do do Rio Gran de do Sul, Ban -
ri sul, pa tri mô nio do povo ga ú cho, que não foi pri va ti -
za do, es ta va pre sen te, for ta le cen do a Expo in ter. Fi -
nan ci ou R$3 mi lhões para os ne gó ci os na Fe i ra, o
que sig ni fi ca um au men to da or dem de 80% em mé -
dia no vo lu me de fi nan ci a men tos, em re la ção ao ano
pas sa do.

Essa Fe i ra abran geu de ze nas de pa vi lhões,
com cen te nas de es tan des, ex pon do ar te sa na to, cu li -
ná ria, cri a ção de gran des de pe que nos ani ma is, apre -
sen ta ções ar tís ti cas de te a tro, dan ças tí pi cas e uma
afi ni da de de pro du tos, apre sen ta dos e de mons tra dos 
pe los nos sos in te gran tes da agri cul tu ra fa mi li ar.

Entre as prin ci pa is me tas do Go ver no do Esta -
do, im ple men ta das por meio da Se cre ta ria da Agri cul -
tu ra e Abas te ci men to, está a im plan ta ção de uma po -
lí ti ca agrí co la vol ta da a pú bli cos his to ri ca men te ex clu -
í dos, como agri cul to res fa mi li a res, as sen ta dos, pes -
ca do res ar te sa na is e po pu la ções in dí ge nas. Além
dis so, bus cam a so be ra nia e o for ta le ci men to ali men -
tar, a tran si ção do mo de lo tec no ló gi co para a agro e -
co lo gia e o apo io às ca de i as agro in dus tri a is como as
da uva e do vi nho, de grãos, do le i te e da car ne.

Nes se sen ti do, além de man ter sua es tru tu ra
tra di ci o nal, a Expo in ter 2001 abriu es pa ço para a re a -
li za ção da Mos tra da Agri cul tu ra Fa mi li ar. 

Além dis so, hou ve tam bém es pa ço para apre -
sen ta ção de pes qui sas, in for má ti ca, con sul to ria, se -
gu ros e fi nan ci a men tos ban cá ri os.

Du ran te 9 dias, a Fe i ra pro por ci o nou a di vul ga -
ção das ino va ções tec no ló gi cas para a pro du ção
agro pe cuá ria, a ex po si ção dos me lho res ani ma is em
cada raça e o lan ça men to de fer ti li zan tes, pro du tos
ve te ri ná ri os e ali men tos. 

Sem dú vi da fru to do tra ba lho qua li fi ca do do pro -
du tor ga ú cho, o gran de su ces so da Expo in ter, que
deve ser res sal ta do, é a Mos tra da Agri cul tu ra Fa mi li -
ar. Ho mens e mu lhe res agri cul to res com pro va ram a
ca pa ci da de e a im por tân cia des sa mo da li da de de
pro du ção, ge ran do um vo lu me de ven das que su pe -
rou to das as ex pec ta ti vas.

Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver no do Esta do do
Rio Gran de do Sul vem fa zen do um gran de es for ço
para ge rar mu dan ça a par tir da in clu são so ci al e eco -
nô mi ca, no cam po, da so be ra nia e se gu ran ça ali men -
tar da nos sa gen te, por que um Esta do que não pro -
duz ali men tos su fi ci en tes e com re gu la ri da de está fa -
da do a pro du zir fa min tos.

Se gun do afir mou o Se cre tá rio da Agri cul tu ra
José Her me to Hoff mann, ”nos sa po lí ti ca agrí co la está 
ali cer ça da em qua tro pon tos fun da men ta is: a cons tru -
ção da so be ra nia e se gu ran ça ali men tar, o apo io aos
sis te mas agro in dus tri a is, a tran si ção para a nova ma -
triz tec no ló gi ca e o for ta le ci men to da agri cul tu ra fa mi -
li ar.“

E o gran de de sa fio que o Go ver no ga ú cho vem
en fren tan do é o de man ter as fa mí li as de agri cul to res
no cam po. Para isto, está de sen vol ven do a po lí ti ca da
apli ca ção do se gu ro agrí co la. É a úni ca arma para
com ba ter a in se gu ran ça do agri cul tor. E numa ati tu de
iné di ta no País foi im plan ta do o sis te ma na qual o
agri cul tor paga ape nas 10% do cus to do se gu ro, os
90% res tan tes são sub si di a dos.

Até o mo men to cer ca de 16 mil fa mí li as de agri -
cul to res já con tra ta ram o se gu ro, po lí ti ca que ain da
este ano será am pli a da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
aqui tam bém en dos sar as pa la vras do Se cre tá rio da
Agri cul tu ra, do nos so Esta do, José Her me to Hoff -
mann, quan do afir ma que ”o Bra sil tem uma enor me
dí vi da so ci al, com mais de 50 mi lhões de bra si le i ros
que pas sam fome. É ne ces sá ria uma po lí ti ca agrí co la
na ci o nal que re cu pe re a ren da dos agri cul to res e que



es ta be le ça um novo pa ta mar es tra té gi co no co mér cio 
in ter na ci o nal.“

O Go ver no do Esta do do Rio Gran de do Sul,
cuja mar ca vem sen do o tra ba lho, a se ri e da de, a éti -
ca, mais uma vez dá de mons tra ção de com pe tên cia e 
res pe i to àque les que pro du zem e que são o sus ten tá -
cu lo da eco no mia ga ú cha.

Por isso, com mu i to or gu lho, o Rio Gran de do
Sul, nes te Go ver no do Par ti do dos Tra ba lha do res,
está cum prin do a sua par te.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, era o re gis tro
que eu gos ta ria de fa zer, ten do em vis ta que, a Expo -
in ter, Expo si ção Inter na ci o nal do Esta do do Rio Gran -
de do Sul, ape sar de to dos os pro ble mas que en fren -
ta mos, tra zi dos e le va dos ao Rio Gran de pela ques tão 
da af to sa foi um su ces so. E da qui des ta Tri bu na do
Se na do eu que ro me pa ra be ni zar com to dos aque les
que par ti ci pa ram, or ga ni zan do, ex pon do, vi si tan do,
pres ti gi an do, en fim, aque les que fi ze ram, sem dú vi da, 
a Expo in ter uma fe i ra de su ces so. Qu e ro cum pri men -
tar a to dos, a di re ção do Par que Assis Bra sil, a Far sul, 
a Fe tag, a Co mis são Orga ni za do ra da Fe i ra, os tra ba -
lha do res do cam po e o povo ga ú cho, que fi ze ram na
paz ou, no mí ni mo, na di ver gên cia res pe i to sa, a
Expo in ter um even to de su ces so.

Sr. Pre si den te, era o re gis tro que eu gos ta ria de
fa zer. 

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as su na, por per -
mu ta com o Se na dor Edi son Lo bão.

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, on tem o
PMDB re a li zou a sua con ven ção. Uma con ven ção
que as cas san dras di zi am que se ria uma guer ra ci vil,
um la var de rou pa suja. Sa bía mos que, di fe ren te men te, 
de ve ria ser uma con ven ção agi ta da, como é pró prio de 
um Par ti do vivo, pu jan te, o ma i or Par ti do des ta Re pú -
bli ca.

A con ven ção ocor reu sem ma i o res atro pe los.
Hou ve pe que nos in ci den tes, in ci den tes na tu ra is,
como eu dis se, em que a emo ção hu ma na vem à
tona, e em que se dis cu tem ques tões, seja da for ma
como pro ce der na que le mo men to, se jam al gu mas
mo di fi ca ções so li ci ta das pe los di fe ren tes gru pos que
vi sam ao po der. Na ver da de, no ge ral – o Se na dor Ca -
sil do Mal da ner es ta va lá e pode ates tar – foi uma
gran de con ven ção que ter mi nou com um re sul ta do
que não cria pro ble mas, mas cria a ne ces si da de de

se con so li dar ago ra uma cha pa de união, que de ve rá
ocor rer ama nhã, da Exe cu ti va e das di re tri zes.

Hoje, já se fez a com po si ção das duas cha pas
do Di re tó rio Na ci o nal. Com cer te za, a le al da de de to -
dos nós ao Par ti do e o ins tin to de so bre vi vên cia que
tem re gi do nos so Par ti do vão fa zer com que bus que -
mos o nos so es pa ço. 

Fi cou pa ten te que to dos que re mos a can di da tu -
ra pró pria do PMDB ao car go de Pre si den te da Re pú -
bli ca. Algo que tam bém fi cou cla ro é que a data para
se es co lher esse can di da to será no dia de vin te de ja -
ne i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pen so
que tudo isso nos en si nou que o PMDB con ti nua sen -
do o Par ti do que to dos co nhe ce mos, um Par ti do pu -
jan te e vi bran te, um Par ti do que vai bus car o seu es -
pa ço. Hoje, pela ma nhã, vi o Pre si den te ele i to do
PMDB, na TV, dan do as di re tri zes que qual quer seg -
men to do PMDB gos ta ria de ou vir. Va mos ter can di -
da tu ra pró pria, sim. No mo men to cer to, cum prin do a
pa la vra an te ri or men te em pe nha da, de ve re mos ter o
nos so afas ta men to do Go ver no ou a nos sa com po si -
ção, por que es ta mos aber tos. Entre tan to, com toda
cer te za, não de i xa re mos de ter o PMDB lu tan do pelo
seu es pa ço, seja para Pre si den te da Re pú bli ca, seja
para Go ver na do res de Esta do, seja tam bém para o
ma i or nú me ro pos sí vel de Se na do res e de De pu ta dos 
Fe de ra is.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – V. Exª
tem a pa la vra, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ney Su as su na, em bo ra eu te nha sido voto ven ci -
do on tem na ele i ção para Pre si dên cia Na ci o nal do
PMDB, de mo cra ti ca men te pre ci sa mos nos ren der à
ma i o ria. O De pu ta do Mi chel Te mer teve 63% dos vo -
tos; foi uma de ci são de mo crá ti ca. Tam bém fui ven ci do 
nas pré vi as. Eu en ten dia – e ain da en ten do – que, se
es co lhês se mos o can di da to à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca pelo nos so Par ti do nes te exer cí cio, se ria me lhor.
Ain da es tou pen san do em como equa ci o nar essa
ques tão, por que o Pre si den te da Re pú bli ca tem ale -
ga do que no fim do ano fará uma re for ma no seu Mi -
nis té rio e es pe ra que quem qui ser ser can di da to en -
tre gue as fun ções. Sua Exce lên cia tem anun ci a do
isso. E eu te nho pen sa do: como o nos so Par ti do vai fi -
car? Re a li za rá as pré vi as no dia 20 de ja ne i ro, por tan -
to, no ano que vem, sen do que an tes dis so o Pre si -
den te da Re pú bli ca terá dado um ul ti ma to aos nos sos 
Mi nis tros que par ti ci pam do seu Go ver no. Sen do as -



sim, va mos meio a re bo que nes sa ques tão. Cre io que
de ve ría mos to mar uma de ci são so be ra na do Par ti do
nes te exer cí cio, an tes do fim do ano, sa ben do que o
Pre si den te tem essa ori en ta ção. De ve mos apre sen tar 
ao Pre si den te a de ci são do nos so Par ti do de se guir
um pro je to pró prio, de ins cre ver-se no cam pe o na to
na ci o nal, co i sa que não fi ze mos em 1998. Fi ca mos
sem a tor ci da, pois que ela se di vi diu. Ago ra de ve mos
en trar em cam po com nos so time e ins cre ver-nos no
cam pe o na to, di zen do ao Pre si den te: ”Se nhor Pre si -
den te, es ta mos aqui para agra de cer a Vos sa Exce -
lên cia a con fi an ça que em nós de po si tou até ago ra, a
con fi an ça que de po si tou em com pa nhe i ros ilus tres
nos sos, e es ta mos en tre gan do as fun ções. Vos sa
Exce lên cia tem o seu pro je to, e nós, o nos so. Vos sa
Exce lên cia, na tu ral men te, vai-se ins cre ver e dis pu tar
o cam pe o na to na ci o nal com o seu Par ti do ou da me -
lhor for ma que en ten der. E nós, res pe i to sa men te, re -
sol ve mos se guir o nos so pro je to.“ E ain da de ve mos
acres cen tar: ”Se nhor Pre si den te, o Par ti do, por uma
ques tão de éti ca, vem en tre gar as fun ções. Apo i a re -
mos aqui lo que for en vi a do ao Con gres so Na ci o nal e
que con si de rar mos bom para o Bra sil – pois en ten de -
mos que o País está aci ma de cam pe o na tos na ci o na -
is ou de par ti dos po lí ti cos. No en tan to, di re mos ”não“
àqui lo que en ten der mos que não ser ve ao País, pois
se gui re mos o nos so ca mi nho in de pen den te. E que re -
mos que o Go ver no vá bem.“ A dis pu ta de um cam pe -
o na to na ci o nal en tre ti mes de pri me i ra gran de za fica
me lhor, por que en vol ve me lhor a Na ção. Há um adá -
gio que diz: ”Qu an to mais di fí cil a vi tó ria, me lhor“. Ga -
nhar mos de um go ver no fra cas sa do não tem gra ça.
Não é bom ba ter em al guém ca í do. Por isso, é pre ci so
res pe i to sa men te anun ci ar que de ci di mos o nos so
pro je to e que apo i a re mos aqui lo que for bom para o
Bra sil. Qu e re mos que o Go ver no fi que bem. Não que -
re mos se guir o ”quan to pior, me lhor“. Não é isso que o 
nos so Par ti do de se ja. Pre ci sa mos en fren tar a ques -
tão com dig ni da de e éti ca. Se na dor Ney Su as su na,
pa re ce-me que a gran de con ven ção foi um ex tra or di -
ná rio mo vi men to. O nos so Par ti do – nas de sa ven ças,
nas di fi cul da des – res sur ge das cin zas e en vol ve pes -
so as do Oi a po que ao Chuí, do Les te ao Oci den te. É
eclé ti co, mís ti co. Vi e ram pes so as de to dos os qua -
dran tes. Ha via pa dre, pas tor, bis po, cri an ças, jo vens,
pes so as de mais ida de. Isso é fan tás ti co. Algu mas
ques tões de ve ría mos de ci dir an tes, para dar se gui -
men to ao nos so pro je to. O nos so Par ti do é ma ra vi lho -
so. O PMDB tem ra í zes. Nun ca tro cou de rou pa; não
fez tam pou co uma plás ti ca. Mos tra seu pró prio ros to
nas ale gri as e nas tris te zas. Mu i tos par ti dos re a li za -
ram plás ti cas, tro ca ram de rou pa e fi ze ram ma qui a -

gem. O PMDB nun ca fez isso. Tem seu je i to de ser.
Pas sou por tro vo a das, tem pes ta des e bo nan ças;
caiu, le van tou e con ti nu ou a atu ar. E sem pre foi o
mes mo Par ti do. Nun ca tro cou de nome para dis far -
çar-se pe ran te a Na ção, como fa zem al guns par ti dos.
Tor ço para que o Pre si den te, na sua pru dên cia, con si -
ga ad mi nis trar a ma nu ten ção des sa uni da de, para le -
var mos a bom ter mo a nos sa can di da tu ra e a fim de
que a Na ção acre di te que, de fato, dis pu ta re mos o
cam pe o na to na ci o nal. Cum pri men to V. Exª, acres -
cen tan do que o mo vi men to ocor ri do on tem foi fan tás -
ti co. Me xeu com o Bra sil; sa cu diu o Bra sil. Hou ve
quem vi a jas se à no i te por até 36 ho ras para pres ti gi ar
esse acon te ci men to na ci o nal tão for mi dá vel.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – É ver -
da de, no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner. Com mu i ta
ale gria, in cor po ro as pa la vras de V. Exª ao meu dis -
cur so. 

Re al men te, essa vi bra ção não se vê nos de ma is 
par ti dos. Ontem, eu es ta va ao lado do De pu ta do Be -
ni to Gama, que di zia o se guin te: ”Impres si o nan te.
Esta é a pri me i ra con ven ção des te Par ti do que vejo e
sin to um cli ma di fe ren te de de ba te, um cli ma que aca -
ba afu ni lan do-se para uma so lu ção.“ Hoje, não exis -
tem ven ce do res nem ven ci dos. Há o PMDB e sua
mis são.

Nes ta se gun da-fe i ra, pela ma nhã, às 10 ho ras,
es ti ve con ver san do lon ga men te com o Pre si den te da
Re pú bli ca, no Pa lá cio da Alvo ra da. Sua Exce lên cia di -
zia es tar mu i to fe liz com o des fe cho, que vi nha exa ta -
men te ao en con tro do que Sua Exce lên cia pen sa va.
De ve ri am mes mo re u nir-se os três gran des Par ti dos,
sem que o PSDB ou o PFL fos sem ca be ça de cha pa.
Que se en ten des sem os par ti dos. O im por tan te, ago -
ra, é ten tar en con trar uma uni da de. É le gí ti mo que o
PMDB que i ra ser ca be ça de cha pa, ser o can di da to. O 
Pre si den te da Re pú bli ca dis se que não via ne nhum
mal nis so. Que os gran des Par ti dos de ve ri am re u -
nir-se e en con trar uma so lu ção; se não, que cada Par -
ti do con cor res se com suas for ças. Sua Exce lên cia
afir mou que esse en ten di men to era vi bran te, im por -
tan te no es pí ri to pe e me de bis ta. 

Ontem, es ta vam lá dois ex-Pre si den tes da Re -
pú bli ca, mu i tos Mi nis tros e ex-Mi nis tros; e eu via
como as pes so as da fac ção A ou da fac ção B – com
al guns epi só di os emo ci o na is nor ma is – ten ta vam, no
fi nal, a con ci li a ção. Isso foi im por tan te. Orgu lhei-me
do meu Par ti do, da con ven ção e suas con clu sões.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª me per mi te um apar te?



O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, Se na dor Na bor Jú ni or.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Se na dor
Ney Su as su na, par ti ci pei, em 1965, da fun da ção do
MDB – e, quan do aque le glo ri o so par ti do foi ex tin to,
in te grei-me ao nú cleo que cri ou seu le gí ti mo su ces -
sor, o PMDB. Em am bos os grê mi os de re sis tên cia à
di ta du ra, pro cu rei se guir as di re tri zes ado ta das des de 
os tem pos do an ti go PTB de Ge tú lio Var gas, Oscar
Pas sos e tan tos ou tros gran des bra si le i ros. Ne les, fui
ele i to De pu ta do Esta du al três ve zes; De pu ta do Fe de -
ral em dois ple i tos su ces si vos; Go ver na dor do meu
Esta do do Acre; e, hoje, cum pro o se gun do man da to
de Se na dor da Re pú bli ca.

Des de 1967, quan do o sa u do so Se na dor pelo
Esta do do Acre, Oscar Pas sos, pre si dia o MDB, par ti -
ci po das con ven ções na ci o na is par ti dá ri as. E, ba se a -
do nes sa vi vên cia, pos so afi an çar que fo ram pou cas
as oca siões em que hou ve dis pu ta de mo crá ti ca como 
a de on tem, com a apre sen ta ção de duas cha pas:
uma, en ca be ça da pelo De pu ta do Mi chel Te mer, que
ob te ve a ma i o ria dos vo tos dos con ven ci o na is, a cha pa 
“Uni da de do PMDB”; e ou tra, tam bém mu i to con sis ten -
te, en ca be ça da pelo Se na dor Ma gui to Vi le la, que teve
a de no mi na ção de “Cha pa Uni da de pela Can di da tu ra
Pró pria”. Nas vés pe ras do en con tro, mul ti pli ca vam-se
as pre vi sões som bri as, de in ci den tes se rís si mos – en -
tre ve ros fí si cos, cho ques, bri gas, como, efe ti va e la -
men ta vel men te, ocor reu em ou tra con ven ção, qua tro
anos pas sa dos – mas, ao fim, as sis ti mos a um es pe -
tá cu lo emi nen te men te de mo crá ti co. 

Hou ve, de fato, uma acir ra da dis pu ta, pois não
se che gou a um con sen so para a for ma ção de cha pa
úni ca. Ora, a de mo cra cia pre vê que, não ha ven do
con sen so, de ci de-se no voto quem ven ce rá as dis pu -
tas; quan do não se che ga à si tu a ção de cha pa úni ca,
cada um exer ce o di re i to, cum pre o de ver, de par ti ci -
par da de ci são, ace i tan do, de po is, o le gí ti mo ve re dic -
to da ma i o ria. Isso não di mi nu iu o Par ti do, ao con trá -
rio, o PMDB saiu en gran de ci do da con ven ção re a li za -
da no gi ná sio do Co lé gio Ma ris ta em Bra sí lia!

Foi, como dis se, um es pe tá cu lo de mo crá ti co,
como pou cas ve zes eu ha via pre sen ci a do; ti ve mos a
dis pu ta en tre duas cha pas, cada uma com va lo ro sos
com pa nhe i ros. Por isso, acre di to que o pri me i ro gran -
de tra ba lho a ser fe i to pelo Pre si den te ele i to do
PMDB, De pu ta do Mi chel Te mer, é bus car a uni da de
do Par ti do, pre pa rá-lo para con cor rer, com can di da to
pró prio, em de 2002. Sim, por que apro va mos, qua se
por una ni mi da de, a apre sen ta ção de le gí ti ma can di -
da tu ra pe e me de bis ta, nas ele i ções do pró xi mo ano;
re a li za re mos as pré vi as, a se gun da eta pa des se pro -

ces so de mo crá ti co, com os fi li a dos do Par ti do. A fu tu -
ra Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal ain da de ci di rá – com 
os Di re tó ri os Mu ni ci pa is, Di re tó ri os Re gi o na is, ve re a -
do res, pre fe i tos, de pu ta dos es ta du a is, de pu ta dos fe -
de ra is, se na do res e go ver na do res – como es co lher,
den tre os can di da tos, aque le que nos vai re pre sen tar
nas ele i ções de ou tu bro do pró xi mo ano. 

A fi xa ção da data de 20 de ja ne i ro para a re a li za -
ção das pré vi as foi pro pos ta por este hu mil de Se na -
dor, a quem V. Exª con ce de o apar te, le van do em con -
ta o fato de que uma pes qui sa sé ria, com o en vol vi -
men to de um uni ver so tão gran de de pes so as, não se
pre pa ra em qua ren ta dias, como pre ten di am. Afi nal,
es pe ra-se de cada can di da to a apre sen ta ção do pla -
no de tra ba lho com as me tas que de fen de rá na cam -
pa nha ele i to ral e, mais tar de, em caso de vi tó ria, no
exer cí cio da Pre si dên cia da Re pú bli ca. E to dos de -
vem per cor rer os Esta dos da Fe de ra ção, le van do
suas me tas, du ran te a cam pa nha. 

Por tan to, em pou co mais de qua ren ta dias,
como que ri am al guns, não te ría mos tem po para um
de ba te jus to e pro du ti vo, se gui do da re a li za ção das
pré vi as. Ci en te dis so tudo, su ge ri a data de 20 de ja -
ne i ro, in clu si ve con si de ran do que, na que la opor tu ni -
da de, o Con gres so Na ci o nal de ve rá es tar em re ces so 
– pro pi ci an do aos par la men ta res acom pa nhar seus
res pec ti vos can di da tos em suas vi si tas a to dos os
Esta dos, em bus ca do res pal do ne ces sá rio para en -
ca be ça rem a cha pa do PMDB às ele i ções pre si den ci -
a is do pró xi mo ano. Mu i to obri ga do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Gos ta -
ria de dar meu tes te mu nho de que re al men te foi V. Exª 
que le van tou a data e mos trou como se ria prá ti ca e
útil. Infor mo que fui um dos pri me i ros a ade rir à data
de V. Exª. E, para mos trar como so mos de mo crá ti cos,
o Pre si den te ele i to, De pu ta do Mi chel Te mer, que ria a
data de 15 de no vem bro, mas mu da mos, pela pro pos -
ta de V. Exª, e ter mi na mos fi xan do a data de 20 de ja -
ne i ro.

Como eu di zia, não há ven ci dos e não há ven ce -
do res. O que in te res sa ago ra é a união do Par ti do. E é
nes se sen ti do que va mos tra ba lhar. Tive a hon ra de
per ten cer à Co mis são Exe cu ti va que está vi gen do até 
ama nhã e, com cer te za, eu que nun ca per ten ci a ou -
tro Par ti do na vida, da rei o me lhor de mim para que
con so li de mos essa união. Qu e ro en fa ti zar a mi nha
hon ra por es tar nes se Par ti do, por que nun ca per ten ci
a ou tro, e di zer tam bém fi quei or gu lho so, on tem,
quan do vi o ex-Pre si den te Ita mar, atu al Go ver na dor
Ita mar, di zer que per ma ne ce ria no Par ti do.

Te re mos can di da tos de ní vel e po de re mos le var
o nos so PMDB ao lu gar que sem pre teve na me mó ria



e no pres tí gio do povo, seja no pas sa do, seja no pre -
sen te, e, com toda cer te za, no fu tu ro, por meio de
uma ação cada vez mais co or de na da de to das as
suas for ças, para que o PMDB te nha can di da tu ra pró -
pria, seja para va ler, e que te nha mos no pró xi mo ano,
se Deus qui ser, um can di da to que nos leve à vi tó ria
na Pre si dên cia.

Ao en cer rar, que ro di zer que mu i tas no tí ci as for -
ne ci das por jor na lis tas não tra zem a ve ra ci da de que
de ve ri am con ter. Ontem, con ver san do com um ami go, 
fi quei sur pre so ao ou vir um co men ta ris ta di zer que o
Dr. Már cio For tes, Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, es ta va tra man do e lu tan do con tra o Mi -
nis tro da Agri cul tu ra. Ora, há 40 anos eles con vi vem e
são ami gos. Sou ami go dos dois, sou um tes te mu nho
que mos tra como a im pren sa às ve zes diz o que não é 
ver da de. Qu an tos de nós aqui já não vi ve mos essa si -
tu a ção? E, com cer te za, mu i to ain da será dito do
PMDB, mas cer ta men te a ver da de pre va le ce rá. E a
ver da de é que o PMDB está vivo, for te, pu jan te.
Ontem, hou ve uma dis pu ta de mo crá ti ca. Ago ra, o que 
nos in te res sa é a união de to dos em bus ca des te ob -
je ti vo co mum: o po der, ra zão pela qual os Par ti dos
exis tem.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as -
su na, o Sr. Na bor Jú ni or, de i xa a ca de i ra da 
pre si dên cia, que é ocu pa da su ces si va men -
te pe los Srs. Gil vam Bor ges e Ca sil do Mal -
da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Na
se qüên cia dos ora do res ins cri tos, em per mu ta com a
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Amir Lan do. S. Exª dis põe de até 20 mi nu -
tos, de acor do com o Re gi men to Inter no.

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, vol to a esta tri bu na para 
abor dar uma ques tão que afli ge so bre mo do o Esta do
de Ron dô nia: a vi gên cia da Me di da Pro vi só ria nº
2.166, que tra ta das al te ra ções ha vi das no Có di go
Flo res tal.

Sr. Pre si den te, o Esta do de Ron dô nia pro pôs à
Na ção bra si le i ra a apro va ção do zo ne a men to eco nô -
mi co-eco ló gi co. O zo ne a men to pre vê a pre ser va ção
de 70% da co ber tu ra flo rís ti ca do Esta do, hoje subs ti -
tu í da por plan ta ções, ati vi da des agrí co las e pas to ris
na or dem de 17%. Mas, em ra zão da in to le rân cia, da
in com pre en são e, so bre tu do, da fal ta de diá lo go fran -
co e di re to, sé rio e ci en tí fi co, a po pu la ção do Esta do

en ten deu de to mar ati tu des con cre tas, vi san do sen si -
bi li zar a Na ção.

Au to ri da des lo ca is, pre fe i tos, ve re a do res, o Go -
ver no do Esta do, a re pre sen ta ção es ta du al e fe de ral,
jun to com a po pu la ção se mo bi li zam no sen ti do de
em pre en der uma sé rie de me di das ca pa zes de sen si -
bi li zar as au to ri da des fe de ra is. A in tran si gên cia ra di -
cal do Mi nis tro do Meio Ambi en te, a in tran si gên cia do
Iba ma e, so bre tu do – por que não di zer – do Go ver no
Fe de ral, com pe liu a po pu la ção a bus car me di das que
ela en ten de ne ces sá ri as para re sis tir à ame a ça de
des pe jo que re cai so bre o povo de Ron dô nia.

Em ver da de, Sr. Pre si den te, que rer, em pri me i ro 
lu gar, como já dis se an te ri or men te, que se re tor ne ao
sta tu quo ante, fa zen do com que gran de par te dos
pro du to res pas sem a re flo res tar en tre 30 a 50% de
suas áre as para atin gir o pa ta mar de 80% de co ber tu -
ra flo res tal, é fe rir di re i tos ad qui ri dos, é ve dar, so bre -
mo do, aces so ao cré di to, ao Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Nor te (FNO), é sus pen der con tra -
tos em vi gor, é pro mo ver a que bra de con tra tos es ta -
be le ci dos, que co me çam pela obri ga ção da le gis la -
ção an te ri or, por meio da qual o agri cul tor po dia e de -
via, em cer tas cir cuns tân ci as, so bre tu do na con ces -
são de ter ras pú bli cas, ex plo rar até 50% de suas gle -
bas, em ge ral ti tu la das pelo Insti tu to Na ci o nal de Co -
lo ni za ção e Re for ma Agrá ria (Incra).

Ora, Sr. Pre si den te, de ter mi na a Cons ti tu i ção
em seu art. 5º in ci so XXVI 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“. Essa or dem po de ria ser in ver ti da, con for me quer
o tex to cons ti tu ci o nal. O pro du tor foi obri ga do a ocu -
par a ter ra para fa zer jus à pro pri e da de do solo. Foi
sa u da do como he rói, pois ou sou ocu par es sas ter ras
ín vi as e en dê mi cas, com o cus to até mes mo da pró -
pria vida, pois mu i tos per de ram pa ren tes e en tes que -
ri dos nes se pro ces so de ocu pa ção, em ra zão do
aban do no, da fal ta de as sis tên cia mé di ca e hos pi ta -
lar; en fim, da ca rên cia na área da sa ú de e tam bém
dos trans por tes – na ver da de, mu i tas ve zes, os do en -
tes eram des lo ca dos por 30, 40 qui lô me tros em re des 
para re ce ber tra ta men to mé di co.

Sr. Pre si den te, a po pu la ção está can sa da de lu -
tar, de mos trar a evi dên cia dos seus di re i tos, como eu
dis se, con sa gra dos pela Cons ti tu i ção, pela le gis la ção 
agrá ria, so bre tu do pelo Esta tu to da Ter ra. Hoje, mo bi -
li zam-se na ci da de de Ji-Pa ra ná sin di ca tos, pre fe i tos,
ve re a do res, re pre sen tan tes par la men ta res, pro du to -
res, as so ci a ções co mer ci a is e de pro du to res. A so ci e -
da de ron do ni en se, in sa tis fe i ta com o es ta do de co i -
sas, com o an dar des sa car ru a gem, que ten de a um
rumo con trá rio aos in te res ses do seu Esta do, re sol -



veu mo bi li zar-se, dan do iní cio a uma de so be diên cia
ci vil. Qu e ro de nun ci ar à Na ção que hoje, no Esta do de 
Ron dô nia, há um es pí ri to, há, mais do que uma idéia,
uma de ter mi na ção no sen ti do de pro mo ver a de so be -
diên cia ci vil.

Isso sig ni fi ca a con tes ta ção a uma lei in jus ta, lei
que ins pi rou Gand hi, na Índia, em 1930, quan do o
Go ver no bri tâ ni co ali es ta be le ceu o mo no pó lio do sal.
E o que fez a po pu la ção, atra vés da li de ran ça de
Gand hi? Qu an do o Go ver no bri tâ ni co es ta be le ceu
esse mo no pó lio, in clu si ve fa zen do su bir vin te e qua tro 
ve zes o pre ço do sal, a po pu la ção, mi se rá vel – como
ain da o é hoje, as sim como a do Bra sil – de ter mi nou
uma re a ção, le gí ti ma.

Gand hi, na que le mo men to, en car nou essa re -
sis tên cia do povo hin du, uma re sis tên cia a fa vor da
vida, da so bre vi vên cia, por que o aces so ao sal, esse
con di men to es sen ci al na di e ta de qual quer povo, era
sim ples men te ve da do à gran de ma i o ria da po pu la -
ção. O pre ço do sal foi au men ta do em vin te e qua tro
ve zes após a ins ta la ção do mo no pó lio. E não po dia
aque la po pu la ção, con for me os es cri tos re ve lam, se -
quer ex tra ir o sal das águas do mar. Fo ram fe cha das
to das as pe que nas mi nas. Os pas to res e os pro pri e tá -
ri os de ani ma is le va vam, de ma dru ga da, o gado às
mi nas fe cha das para que eles pu des sem re ti rar os
ele men tos des te mi ne ral tão im por tan te, do sal. O que 
acon te cia? A po lí cia re pri mia com vi gor. A po pu la ção
es ta va con de na da a sub me ter-se a uma lei in jus ta,
uma lei con trá ria à vida e à na tu re za, como é con trá ria 
à vida e à na tu re za a lei que se quer im por, em ter mos 
am bi en ta is, ao Esta do de Ron dô nia.

Há um zo ne a men to eco nô mi co-eco ló gi co, um
zo ne a men to ci en ti fi ca men te ela bo ra do por or ga nis -
mos in ter na ci o na is. E ago ra se quer sim ples men te
de i xar vi go rar a me di da pro vi só ria, es que cen do-se
des se pac to com a po pu la ção, não um pac to fe de ra ti -
vo, mas um acer to para que o povo de Ron dô nia ocu -
pas se aque las ter ras dis tan tes e re mo tas.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Se na dor Amir Lan do, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Com mu i to 
pra zer, no bre Se na dor.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Des de o iní cio da fala de V. Exª pude en ten der per fe i -
ta men te o grau de in dig na ção dos pro du to res do seu
Esta do e de V. Exª, que os re pre sen ta com mu i ta fir -
me za e com mu i ta al ti vez nes ta Casa. É in crí vel que
se que i ra pas sar uma ré gua pelo que acon te ceu: uma 
ver da de i ra con vo ca ção na ci o nal para que bra si le i ros
ocu pas sem, de for ma har mô ni ca, aque la re gião; para

que le vas sem para lá suas fa mí li as e, com o suor do
seu tra ba lho, cons tru ís sem a sua vida e o seu fu tu ro.
Re gras fo ram es ti pu la das para que ocor res se a ocu -
pa ção har mô ni ca de se ja da, com a pre ser va ção na tu -
ral do meio am bi en te, exi gin do-se, en tão, a pre ser va -
ção de 50% da área des ti na da a cada pro du tor. E
ago ra, nós, no Con gres so Na ci o nal, va mos vo tar uma 
lei que des con si de ra tudo isso. É uma lei que não faz
qual quer re fe rên cia ou ava li a ção, que não ma ni fes ta o 
so fri men to des sa gen te e as di fi cul da des que ela en -
fren tou para ins ta lar-se em uma re gião semi-inós pi ta,
afas ta da dos cen tros de de sen vol vi men to, des pro vi da 
de in fra-es tru tu ra e do apo io ne ces sá rio, o que até
hoje sen ti mos em re la ção ao ho mem do cam po. Nós,
que es ta mos dis cu tin do a lei do Có di go Flo res tal, por
ra zões ób vi as, te mos en con tra do di fi cul da des enor -
mes em de fi nir o acer to, até essa luz – que V. Exª aqui
men ci o nou –, o le van ta men to agro e co nô mi co e eco -
ló gi co de cada Esta do. Ron dô nia e To can tins sa í ram
na fren te, pre o cu pa dos que es tão, as sim como ou tros 
Esta dos, com a pre ser va ção do meio am bi en te, em
es ta be le cer re gras em ba sa das em con ce i tos ci en tí fi -
cos de como usar a ter ra ou das ra zões que não per -
mi tem o seu uso. E, pelo que vejo, há ape nas uma
cor ren te, es cu da da no pre ce i to am bi en tal, como se
os pro du to res que ali es tão, como se as au to ri da des
ron do ni en ses e toda a po pu la ção es ta du al tam bém
não se in te res sas sem pela pre ser va ção am bi en tal do
seu Esta do. É, efe ti va men te, o le van ta men to agro e co -
nô mi co-eco ló gi co o prin ci pal ins tru men to de que dis -
po mos para es ta be le cer as res tri ções de uso da ter ra. 
Mas será uma ir res pon sa bi li da de mu i to gran de des ta
Casa se pas sar mos por cima do so fri men to do pas sa -
do, da que les que cons tru í ram a re a li da de que Ron dô -
nia e o Bra sil hoje vi vem, e apro var mos uma lei que
ve nha a des tru ir os so nhos, dar pre ju í zos ma te ri a is e
até in vi a bi li zar eco no mi ca men te o seu e o meu Esta -
dos, as sim como re giões im por tan tes des te País.
Cum pri men to V. Exª pe las con si de ra ções sig ni fi ca ti -
vas e sé ri as que traz ao Se na do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha, que ro agra de cer o bri lhan te
apar te de V. Exª, que, com cer te za, acres cen ta con te -
ú do bem mais den so ao meu pá li do dis cur so.

V. Exª foi tes te mu nha do de ses pe ro do povo de
Ron dô nia, quan do lá es ti ve mos, por oca sião da au -
diên cia pú bli ca. V. Exª, eu e toda a Co mis são pu de -
mos sen tir de to dos os seg men tos re pre sen ta ti vos da
po pu la ção do Esta do de Ron dô nia – do pro du tor, dos
lí de res, dos seus re pre sen tan tes, de to dos aque les
que fi ze ram e fa zem Ron dô nia – a ma ni fes ta ção de
dis cor dân cia, de dis cre pân cia, cla ra e vi sí vel, da pro -



pos ta da me di da pro vi só ria, que agri de o bom sen so,
que agri de, como eu dis se, uma lei na tu ral que é a so -
bre vi vên cia; que agri de o di re i to de pro du zir e, mais
que isso, agri de o que foi fe i to e quer re tro ce der ao
pas sa do. Essa nor ma é im pos sí vel, inep ta, in jus ta e
ina ce i tá vel.

Por isso, hoje há um mo vi men to por essa de so -
be diên cia ci vil. E o que é a de so be diên cia ci vil, Sr.
Pre si den te? Nada me lhor que re cor rer àque le que
ina u gu rou esse mo vi men to, Ma hat ma Gand hi – mah -
ta ma, a gran de alma:

Para ser ci vil, a de so be diên cia tem que 
ser de cla ra da e não-vi o len ta.

A de so be diên cia, para ser ci vil, exi ge
dis ci pli na, pen sa men to, cu i da do, aten ção.

A de so be diên cia ci vil é o di re i to in trín -
se co de um ci da dão. Ele não pode re nun ci ar 
a esse di re i to sem de i xar de ser um ho mem. 
A de so be diên cia ci vil nun ca é acom pa nha da 
pela anar quia. A de so be diên cia cri mi no sa
pode le var à anar quia. To dos os es ta dos re -
pri mem a de so be diên cia cri mi no sa pela for -
ça. Um es ta do pe re ce se as sim não agir.
Mas re pri mir a de so be diên cia ci vil é ten tar
apri si o nar a cons ciên cia.

Re pri mir a de so be diên cia ci vil é ten tar apri si o -
nar a li ber da de ine ren te ao ser hu ma no. É por esse
ca mi nho que se en ve re da o povo de Ron dô nia.

Lem bro ain da Gand hi, que, di an te da im po si ção
de uma lei in jus ta re fe ren te ao mo no pó lio do sal, em
1930, na Índia, re pe tiu o que já ha via fe i to na Áfri ca,
quan do se re be lou con tra as leis que in clu si ve ne ga -
vam con se qüên cia ju rí di ca aos ca sa men tos fe i tos se -
gun do os ri tos das cul tu ras lo ca is. Gand hi es cre veu,
en tão, uma car ta ao Vice-Rei da Índia:

Antes de pas sar à de so be diên cia ci vil
e ar ris car um pas so que, du ran te to dos es -
ses anos, te nho pro cu ra do evi tar, qui se ra di -
ri gir-me a V. Sª para ver se en con tro ou tra
so lu ção.

A mi nha pa la vra dada é ab so lu ta men te 
cla ra. Sou in ca paz de fa zer mal, in ten ci o nal -
men te, a qual quer ser vivo, mu i to me nos a
meus se me lhan tes – nem mes mo en tão
quan do es tes me fi ze ram, a mim e aos
meus, a ma i or in jus ti ça. Embo ra eu con si de -
re o do mí nio bri tâ ni co uma mal di ção, nem
por isto te nho a in ten ção de fa zer mal a um
úni co in glês, nem de vi o lar qual quer in te res -

se le gí ti mo da Ingla ter ra que ela pos sa ter
na Índia.

..............................................................
Ge nu fle xo, su pli co a V. Sª que me di te

so bre este fato.

Ge nu fle xo, peço a to dos que re fli tam so bre
esse fato, que o Con gres so Bra si le i ro se api e de de
mi lha res e mi lha res de fa mí li as que es tão pro du zin -
do para pro ver a pró pria vida, de mi lha res e mi lha -
res de fa mí li as que re ce be ram esse pe da ço de ter -
ra, como se fora o tí tu lo de al for ria. Ali, nas ce ram os
fi lhos; ali, o tra ba lha dor se cou o pân ta no, der ru bou a 
mata, com ba teu os mos qui tos; ali nas ce ram os fi -
lhos; ali es tão os seus amo res; ali, es tão al guns dos
seus mor tos; ali é a es pe ran ça que a li ber da de pode 
ofe re cer a quem é dono do chão onde pisa; ali, en -
fim, es tão os so nhos, como dis se o no bre Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha; ali é a ter ra que es co lhe mos
para fa zer bra si le i ra de fi ni ti va men te, com a pre sen ça 
viva da po pu la ção bra si le i ra. 

Hoje, es sas fa mí li as são ame a ça das por esse
pro ces so de des pe jo, ao se que rer li mi tar a pro du ção
a 20% de um pe da ço de ter ra que, às ve zes, co me ça
com 50 hec ta res e, em mé dia, não pas sa de 100. Isso
é exi gir que o pro du tor se tor ne um guar da-flo res tal
gra tu i to, por que não re ce be ne nhum ex ce den te para
pre ser var a flo res ta.

A his tó ria de que a flo res ta ama zô ni ca é rica e
de que se fa zem cál cu los abs tra tos de bi lhões e bi -
lhões é uma con ver sa en can ta do ra, mas para en can -
tar ser pen tes e não para dar uma res pos ta con cre ta
ao nos so povo bra si le i ro, que ou sou ocu par ter ras
bra vi as, ín vi as e dis tan tes.

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

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Con ce do o 
apar te à no bre Se na do ra He lo í sa He le na.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Amir Lan do, ve nho es cu tan do com aten ção o pro -
nun ci a men to de V. Exª. Ima gi no que se es ti ves se pre -
sen te a nos sa que ri da com pa nhe i ra de Blo co, a Se -
na do ra Ma ri na Sil va, que fez um es for ço gi gan tes co
para pro ble ma ti zar, bus car al ter na ti vas para esse
pro ble ma, tal vez S. Exª fi zes se um apar te com mais
co nhe ci men to, por que, du ran te toda a vida, se de di ca
a essa ques tão. Sin to-me qua se que obri ga da a
fazê-lo, em bo ra com boa von ta de, para ho me na -
geá-la tam bém, por ser uma pes soa que, as sim como 
V. Exª, tam bém quer o me lhor para a Ama zô nia, quer
al ter na ti vas para di na mi za ção da eco no mia lo cal,
para a ge ra ção de em pre go e de ren da, para a pro du -



ção de ali men tos, su pe rar a si tu a ção de mi se ra bi li da -
de cres cen te, de pre ca ri za ção nas re la ções de tra ba -
lho, de em po bre ci men to da po pu la ção. Mas, sin ce ra -
men te, não con si go acre di tar que, num novo sé cu lo,
não te nha mos al ter na ti vas para ali ar o de sen vol vi -
men to eco nô mi co, a di na mi za ção da eco no mia lo cal,
o apro ve i ta men to de áre as agri cul tá ve is e de re cur -
sos hí dri cos à pre ser va ção am bi en tal. Tra ta-se da ve -
lha dis cus são, tam bém le van ta da por V. Exª nes ta
Casa, acer ca do de sen vol vi men to sus ten tá vel. Sem -
pre te nho mu i ta pre o cu pa ção quan do se es ta be le ce
como con di ção fun da men tal para o apro ve i ta men to
das áre as agri cul tá ve is a ex ten são ter ri to ri al, até por -
que a mi nha re gião Nor des te tam bém en con tra-se
pre ju di ca da, em vir tu de das pró pri as con di ções cli -
má ti cas ex tre ma men te di fí ce is. Po rém, a des tru i ção
de áre as gran des de ca a tin ga cri ou pro ble mas mais
gra ves re la ci o na dos à de ser ti fi ca ção, às ma tas ci li a -
res e à pre ser va ção do pou co po ten ci al de água e dos 
re cur sos hí dri cos já exis ten tes na re gião. Deve ha ver
al gu ma al ter na ti va para es sas re giões – tão bem de fi -
ni das por V. Exª –, para que pos sa mos ga ran tir al ter -
na ti vas ao de sen vol vi men to eco nô mi co e sus ten tá vel, 
as se gu ran do me ca nis mos de in cen ti vo fis cal para a
pre ser va ção e o apro ve i ta men to do gi gan tes co po -
ten ci al exis ten te. Por ir res pon sa bi li da de e in com pe -
tên cia, o Go ver no bra si le i ro não tem co ra gem de
abor dar a ONU ou qual quer ins tân cia de po der es pa -
lha da pelo mun do nem de de sa fi ar a dis cus são da au -
to no mia li mi ta da, da so be ra nia li mi ta da, da ad mi nis -
tra ção com par ti lha da da Ama zô nia e tam bém dos re -
cur sos re la ci o na dos à bi o di ver si da de. Esse é o mo -
men to de bus car al ter na ti vas e in gre di en tes ne ces sá -
ri os ao de ba te so bre o de sen vol vi men to sus ten tá vel.
Não se tra ta de ne nhu ma ar ti cu la ção por ne nhu ma
en ti da de, ne nhum dis cur so fe i to an te ci pa da men te,
mas dis cus são téc ni ca, ob je ti va e ci en tí fi ca, à luz do
in te res se pú bli co e dos in te res ses da ma i o ria da po -
pu la ção bra si le i ra e ron do ni en se. Isso não sig ni fi ca
pa tri mô nio da hu ma ni da de, por que, sen do as sim, se
co me ça ria a dis cu tir a pa ti fa ria que es pe ci al men te o
Go ver no nor te-ame ri ca no faz da so be ra nia li mi ta da e
da ad mi nis tra ção com par ti lha da da Ama zô nia. Ele
so men te pro ce de des se modo por que mu i tos in ves ti -
men tos nes sa re gião tam bém já che gam ao Bra sil pe -
las fa mo sas ope ra ções de cré di to. Mu i tos in ves ti men -
tos em in fra-es tru tu ra já são re a li za dos em ra zão dos
fi nan ci a men tos pe las ins ti tu i ções mul ti la te ra is de fi -
nan ci a men to e do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
Por tan to, de i xo um com ple men to ao dis cur so de V.
Exª no sen ti do de que pos sa mos, por in ter mé dio do
Se na do, que re pre sen ta a Fe de ra ção, ar ti cu lar po si -

ções que, em al guns mo men tos, pa re cem tão dis tin -
tas a fim de, aci ma de tudo, ga ran tir o in te res se pú bli -
co, o de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co de de ter mi na -
das re giões e tam bém o que, sem dú vi da, é pa tri mô -
nio de todo povo bra si le i ro: a bi o di ver si da de e o de -
sen vol vi men to sus ten tá vel da nos sa Ama zô nia.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – No bre Se -
na do ra He lo í sa He le na, agra de ço-lhe o apar te. Com -
pre en do mu i to bem as pre o cu pa ções de in te res se pú -
bli co que V. Exª aca ba de ma ni fes tar. Mas não há dú -
vi das de que a nos sa si tu a ção pas sou exa ta men te
por uma lon ga, de mo ra da, in trín se ca e pro fun da dis -
cus são com a so ci e da de lo cal e com or ga nis mos ci -
en tí fi cos in ter na ci o na is, que, após um re tra to des sa
re a li da de, ad mi tem que, em al gu mas áre as – uma
par te mu i to pe que na do Esta do de Ron dô nia, que
com pre en de cer ca de 24,3 mi lhões de hec ta res –
nada mais, nada me nos – visa a aten der a essa ne -
ces si da de de pre ser va ção de 70% da co ber tu ra flo -
rís ti ca do Esta do, hoje com pro me ti da em 17%. Des -
ses 70%, mu i tas das áre as são uni da des de pre ser -
va ção; as re ser vas per ma nen tes, as ma tas ci li a res
são in to cá ve is.

Com re la ção à re ser va le gal, exa ta men te aque -
la que a lei es ta be le ce como li mi te de ocu pa ção na
Ama zô nia, an tes, o art. 44 do Có di go Flo res tal es ta -
be le cia 50%, e ago ra, de um só gol pe, por in ter mé dio
des se le gis la dor mo no crá ti co, ex clu si vo, que é o Che -
fe do Po der Exe cu ti vo, de ter mi nou-se que ape nas
20% fos se pas sí vel de ex plo ra ção.

Evi den te men te, de fen de mos o meio am bi en te.
Essa pro pos ta é ra ci o nal, por que vai pre ser var áre as
ma i o res, onde, com cer te za, po de rão so bre vi ver to -
dos os in di ví du os que com põem a flo res ta – a flo ra e
tam bém a fa u na.

Então, tra ta-se de uma ques tão ra ci o nal, in di ca -
da pela ra zão e pela ciên cia. E essa pro pos ta re al -
men te pre en che to dos es ses re qui si tos. Cer ta men te,
a idéia de que de ve mos pre ser var in tac ta a Ama zô nia
não ser ve ao Bra sil, não ser ve a V. Exª, Se na do ra He -
lo í sa He le na, que tem cons ciên cia do que é este País, 
por que esta, sim, é a de pre ser var o ter ri tó rio, man -
tê-lo in tac to não para a ocu pa ção dos bra si le i ros, mas 
dos po vos es tra nhos à nos sa ban de i ra, à nos sa gen te 
e à nos sa his tó ria.

Por isso, en quan to o tem po se es go ta, digo que
esse mo vi men to que en glo ba to das as clas ses do
Esta do de Ron dô nia leva em seu bojo a de so be diên -
cia ci vil con tra uma lei ex tre ma men te in jus ta, que fere
o di re i to à vida da nos sa po pu la ção; uma lei so bre mo -
do que ins ta lou o es ta do de ne ces si da de, o di re i to à
le gí ti ma de fe sa e, quan do a vida, a so bre vi vên cia e os 



so nhos es tão em jogo, a po pu la ção tem o di re i to de
re a gir. Mas de se ja mos uma re a ção não-vi o len ta, or -
de na da, que mos tre ao povo bra si le i ro a sua in con for -
mi da de com uma lei que lhe foi im pos ta sem ter sido
vo ta da pelo Con gres so Na ci o nal, que vem de uma
von ta de úni ca e que fere mi lha res e mi lha res de pes -
so as que lá fo ram fa zer o Bra sil, que fo ram para es ses 
pá ra mos re mo tos de vas ta so li dão bus car a re a li za -
ção de uma pers pec ti va de vida me lhor e da re a li za -
ção da ci da da nia.

A mi nha so li da ri e da de ao povo de Ron dô nia, a
to das as clas ses, às or ga ni za ções que se pre pa ram
para o em ba te e têm aqui, nes ta tri bu na, a mi nha so li -
da ri e da de e a von ta de de ter mi na da de con ti nu ar de -
fen den do Ron dô nia, aque le pe da ço do Bra sil para
que seja e per ma ne ça bra si le i ro.

Du ran te o dis cur so do Sr. Amir Lan do,
o Sr. Ca sil do Mal da ner, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Le o mar 
Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Com a pa la vra o Se na dor Ca sil do Mal da ner. S. Exª
dis põe de 20 mi nu tos.

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, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta
tar de, vol to a tra tar de um tema que con si de ro de im -
por tân cia sin gu lar para o País. Já o fiz em vá ri as ou -
tras opor tu ni da des, no de cor rer de pro ble mas sé ri os.
Mas, na ver da de, po de mos cons ta tar que so mos um
país im pre vi den te.

Re fi ro-me, no bre Pre si den te Le o mar Qu in ta ni -
lha, às ca la mi da des de toda or dem que ocor rem no
Bra sil. E ge ral men te so mos pe gos, como se diz na gí -
ria, de cal ças cur tas. So mos sur pre en di dos por ven -
da va is, en chen tes, en fim, por toda sor te de in tem pé ri -
es que de sa lo jam e de sa bri gam mi lha res pes so as,
der ru ban do es co las, pos tos de sa ú de, pon tes, pon ti -
lhões. É nes te mo men to que os fa tos vêm à ca be ça
dos res pon sá ve is.

Digo isso, Sr. Pre si den te, por que, quan do Go -
ver na dor de San ta Ca ta ri na, pas sei por isso. Fui acor -
da do de ma dru ga da por ca u sa des sas ca la mi da des,
e o che fe da De fe sa Ci vil a me di zer que não es tá va -
mos pre pa ra dos para en fren tá-las, que não ha via pre -
vi sões no Orça men to es ta du al para aten dê-las; que
não ha via re cur sos no Fun do de Ca la mi da de; que
tam bém nos Mu ni cí pi os atin gi dos ine xis tia um Fun do
de De fe sa Ci vil, cu jas re ser vas os so cor re ri am. Cons -
ta ta mos que éra mos um Esta do im pre vi den te.

Como Go ver na dor, eu vi nha a Bra sí lia, à De fe sa 
Ci vil Na ci o nal, e tra zia es ses re cla mos, es ses le van -
ta men tos. E aqui tam bém – qual a sur pre sa –, Sr. Pre -
si den te, não ha via re ser vas, nem no Orça men to nem
no Fun do de De fe sa Ci vil Na ci o nal, para acu dir emer -
gên ci as. E de pen dia de quê? Do en ca mi nha men to de
uma pro pos ta à Casa Ci vil; da ela bo ra ção de uma
me di da pro vi só ria e do seu en vio ao Con gres so Na ci -
o nal. E, de po is de qua tro, cin co ou seis me ses, numa
luta, numa ca mi nha da, de po is de uma pe re gri na ção,
é que se con se gue ob ter al guns re cur sos para ten tar
mi ni mi zar ca rên ci as, cri ses, pro ble mas não só no
meu Esta do, mas de todo Bra sil.

Ba se a do nis so, Sr. Pre si den te, no bres co le gas,
para ten tar fa zer com que o nos so País seja um pou co 
mais pre vi den te, para que se ja mos mais re me di a dos,
apre sen tei a esta Casa, já há al guns anos, duas pro -
pos tas no sen ti do de cri ar mos um fun do de pre vi dên -
cia para a De fe sa Ci vil no País. Uma de las, Sr. Pre si -
den te, des ti na 0,1% de todo se gu ro fe i to no Bra sil
para o Fun do de De fe sa Ci vil Na ci o nal. Por exem plo,
se gu ros de au to mó ve is. 

E como se pro ces sa rá isso? Todo esse re cur so
ar re ca da do por meio do se gu ro no Mu ni cí pio ”x“, do
Esta do ”y“, em cor res pon dên cia com a par ti ci pa ção
mu ni ci pal ou es ta du al, vai para o Fun do de De fe sa Ci -
vil Na ci o nal. Des se fun do na ci o nal, um ter ço vai para
os Esta dos res pec ti vos, ou tro ter ço para os Mu ni cí pi -
os que têm a par ti ci pa ção cor res pon den te e um ter ço, 
para o Fun do de De fe sa Ci vil Na ci o nal. Por que isso?
Para ha ver mo ti va ção nos seus res pec ti vos mu ni cí pi -
os: fa zen do um se gu ro, sa be mos que um ter ço des se
pro du to as se gu ra do virá para o nos so mu ni cí pio; po -
de re mos or ga ni zar nos sa De fe sa Ci vil Mu ni ci pal; te -
re mos al gu ma re ser va, se re mos pre vi den tes. E sa be -
re mos que um ter ço des se va lor virá para o nos so res -
pec ti vo Esta do. Com isso, em caso de ca la mi da de, o
Mu ni cí pio, se ti ver o su fi ci en te para so cor rer, so cor re
na hora, por que terá uma De fe sa Ci vil or ga ni za da. E
as sim po de rá ocor rer nos cin co mil e pou cos mu ni cí -
pi os do Bra sil. E se não con se guir re me di ar, se a
emer gên cia for ma i or, so cor re-se na De fe sa Ci vil
Esta du al, que vem para aju dar a aten der. E se ain da
não for su fi ci en te, em uma emer gên cia ma i or, po de re -
mos bus car a De fe sa Ci vil Na ci o nal, que ain da tem
sua pró pria re ser va. É uma ma ne i ra de ser mos mais
pre vi den tes. 

As se gu ra do ras têm ale ga do e fe i to um lobby
no sen ti do de que ha ve rá um en ca re ci men to nos se -
gu ros dos au to mó ve is. Res pon do que não é as sim;
0,1% de um au to mó vel se gu ra do, por exem plo, iria



para esse Fun do de De fe sa Ci vil Na ci o nal. À pri me i -
ra vis ta, en ten de-se que isso en ca re ce ria o se gu ro.
Mas esse mí ni mo de en ca re ci men to não vai re per -
cu tir. Veja, Sr. Pre si den te: se for mos mais pre vi den -
tes não só em re la ção ao au to mó vel, mas tam bém
em re la ção ao meio em que ele cir cu la, se evi tar mos 
os aci den tes, re me di ar mos as que das de mu ros, as
en xur ra das, com cer te za me nos aci den tes, me nos
ca tás tro fes irão ocor rer. Aí, as se gu ra do ras te rão
me nos si nis tros de au to mó ve is e irão eco no mi zar e
ga nhar mais ain da. Por isso, a pre ven ção. Não de ve -
mos nos pre o cu par so men te com os au to mó ve is
para pre ve nir mos os se gu ros dos si nis tros ou co i sa
que o va lha, mas tam bém o meio no qual ele cir cu la. 
Isso é fun da men tal. 

Por isso essa tese tem que ser de ba ti da. E
faço um ape lo a to dos os se to res en car re ga dos do
Bra sil para que aju dem a mo vi men ta ção em tor no
dis so.

E quan to à lei dos se gu ros, Sr. Pre si den te, no -
bres Co le gas? Qual a ou tra pro pos ta que te nho
apre sen ta do nes ta Casa, além des se per cen tu al de
0,1% dos se gu ros fe i tos no Bra sil des ti na dos ao
Fun do de De fe sa Ci vil Na ci o nal? Que as pes so as
ju rí di cas e fí si cas pos sam des ti nar al gu ma co i sa –
seja 1%, seja 0,5% ou algo do Impos to de Ren da,
po de mos dis cu tir isso com o Go ver no e a Área Eco -
nô mi ca – ao Fun do de De fe sa Ci vil Na ci o nal. Por
que não ser mos mais pre vi den tes? Não é jus ta essa 
des ti na ção para so cor rer mos, mu i tas ve zes, mi lha -
res e mi lha res de fa mí li as, re cu pe rar mos co lé gi os,
pos tos de sa ú de, hos pi ta is, pon tes, es tra das, co i sas
pú bli cas?

Pois hoje, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, é
pos sí vel ela bo rar um pro je to para se fa ze rem fil mes
ou obras de arte por in ter mé dio da Lei Rou a net, a
qual per mi te seja apli ca do um per cen tu al do Impos -
to de Ren da de pes soa ju rí di ca ou fí si ca – e sa be -
mos que al guns des ses fil mes ou obras não são os
mais re co men dá ve is, os mais apla u di dos, mas são
apro va dos e re ce bem re cur sos da Lei Rou a net. É
cla ro que a cul tu ra é im por tan te. Tam bém tra go aqui
meus apla u sos para esse as sun to. Não há a me nor
dú vi da; é im por tan te. Mas se para a Arte e Cul tu ra
isso é pos sí vel, por que não cri ar mos re cur sos para
se rem apli ca dos no Fun do de De fe sa Ci vil Na ci o nal, 
e de cu jos va lo res um ter ço vai para os res pec ti vos
Esta dos, ou tro ter ço vai para os Mu ni cí pi os, ge ran do 
mo ti va ção para as em pre sas, que po de ri am des ti nar 
par te do seu ba lan ço, par te do seu lu cro para o Fun -
do de De fe sa Ci vil Na ci o nal. 

Po de ría mos dis por des se re cur so para apli car
em pre ven ção e em me lho ria da De fe sa Ci vil Mu ni ci -
pal, cri an do a pos si bi li da de de aju da aos nos sos ir -
mãos nas suas ne ces si da des e tam bém de pre ven -
ção a ca tás tro fes. Mas so mos im pre vi den tes, cu i da -
mos de as se gu rar nos sos bens, mas não pen sa mos 
no todo, nos bens pú bli cos para os qua is po de ría -
mos ter fun dos, numa ten ta ti va de evi tar es sas ca -
tás tro fes, que ter mi nam em tris te zas, em vi das que
se vão. Mas se fôs se mos mais pre vi den tes po de ría -
mos re me di ar. 

No bre Pre si den te, Srs. Co le gas, as co i sas não
es tão an dan do. Qu e ro no va men te fa zer um ape lo
nes se sen ti do, para que pos sa mos jun tos cri ar essa 
pos si bi li da de, se hoje se usa a Lei Rou a net para se 
fa zer um fil me, mon tar uma peça, por que não usa -
mos algo, no bre Pre si den te, ca ros Co le gas, para
apli car mos no Fun do da De fe sa Ci vil Na ci o nal, sa -
ben do que cada Mu ni cí pio, cada Esta do terá di re i to 
a sua quo ta para ir me lho ran do, e um ter ço fica
com a De fe sa Ci vil Na ci o nal para aten der às ques -
tões de ma i or gra vi da de que pos sam ocor rer aqui
ou aco lá ou en tre os Esta do, ou em qual quer par te
do País. 

Te ría mos essa re ser va para não con ti nu ar mos
como es ta mos hoje – im pre vi den tes. As tra gé di as
acon te cem, e não há como so cor rer mos. Não se tra -
ta só de en chen tes, não são ape nas as se cas ou as
ca tás tro fes. Te mos, no Nor des te, as se cas, mas te -
mos ou tros pro ble mas sé ri os, como, ago ra, no Cen -
tro-Oes te, as que i ma das. Se o Fun do da De fe sa Ci -
vil Mu ni ci pal es ti ves se, de al gu ma for ma, pre ve ni do,
se or ga ni za ria, com o Cor po de Bom be i ros, com os
vo lun tá ri os, ou co i sa que o va lha, a De fe sa Ci vil, no
mu ni cí pio, que so cor re ria na hora; e as sim o res pec -
ti vo Esta do, e em to dos os se to res do Bra sil, mi nha
gen te.

Pre ci sa mos an dar, e por isso faço um ape lo
aqui – e já ex pus isso ao nos so Mi nis tro da Inte gra -
ção Na ci o nal, Se na dor Ra mez Te bet, a cuja Pas ta é 
vin cu la da a De fe sa Ci vil Na ci o nal. O Dr. Pe dro Au -
gus to San gui net ti Fer re i ra, que in clu si ve co nhe ce os 
nos sos pro je tos, sabe dis so. Mas ago ra, além do en -
vol vi men to do pró prio Mi nis tro, além do en vol vi men -
to des sa Pas ta da Inte gra ção Na ci o nal, além do en -
vol vi men to dos se to res da De fe sa Ci vil Na ci o nal, eu
di ria que é ne ces sá rio tam bém – e faço aqui um
ape lo – que as pes so as, os se to res or ga ni za dos, a
so ci e da de ci vil or ga ni za da, os Cor pos de Bom be i ros 
no País in te i ro, os cor pos de bom be i ros vo lun tá ri os
do Bra sil, to dos os se to res da so ci e da de or ga ni za da 



se en vol vam para aten der co i sas des sa na tu re za,
fa tos que ocor rem ale a to ri a men te, mas sa be mos
que ocor re rão. Assim como sa be mos que dia 25 de
de zem bro é Na tal e que dia 1º de ja ne i ro é o pri me i -
ro dia do ano, sa be mos que no va men te em Mi nas,
em São Pa u lo e no Sul ocor re rão en chen tes e ca -
tás tro fes. E não fa ze mos nada. Te re mos a tris te za e
as lá gri mas e não agi mos. Em to dos os anos ocor -
rem e irão ocor rer. Pre ci sa mos nos res guar dar, agir
pre ven ti va men te, nos pre pa rar. Só quan do ocor rem
os pro ble mas é que acor da mos, mu i tas ve zes de
ma dru ga da, di zen do que não sa bía mos que iria
ocor rer isso, que iria acon te cer na nos sa re gião, no
nos so Mu ni cí pio ou no nos so ba ir ro. Aca ba mos de -
pa ran do, em cima da hora, com es sas ques tões.

Por isso, faço um ape lo da qui da tri bu na do
Se na do Fe de ral, Sr. Pre si den te, no bres co le gas, aos 
mo vi men tos or ga ni za dos da so ci e da de, aos nos sos
Lí de res, aos re pre sen tan tes dos Esta dos no Se na do 
e no Con gres so Na ci o nal, a qual quer or ga ni za ção
que te nha in fluên cia, ao Pre si den te da Re pú bli ca,
aos go ver nos es ta du a is e aos pre fe i tos mu ni ci pa is
para que or ga ni zem as suas de fe sas ci vis mu ni ci pa -
is para que pos sa mos nos pre pa rar. É uma tese bo -
ni ta, uma tese jus ta. Se nada acon te cer, esse di nhe -
i ro fica no fun do; me lhor, não é jo ga do fora, fica dan -
do ren da. Cla ro que nin guém quer que acon te ça o
de sas tre e o si nis tro. Mas se sur gir, mes mo con tra a
von ta de de quem quer que seja, es ta re mos pre pa ra -
dos. É esse o ape lo, essa é a pre o cu pa ção que ve -
nho ex ter nan do nes ta Casa, por que vivi es sas cir -
cuns tân ci as quan do fui Go ver na dor do meu Esta do
e sei que hoje os go ver na do res vi vem isso; os pre fe -
i tos, prin ci pal men te, vi vem es ses pro ble mas nos
Mu ni cí pi os. De i xo esse ape lo da tri bu na do Se na do
para que avan ce mos, para que con ti nu e mos nes sa
luta, para que não nos en tre gue mos, para que se ja -
mos mais pre vi den tes em re la ção a ques tões des sa
na tu re za. 

Eram as con si de ra ções, Sr. Pre si den te e no -
bres co le gas, que eu gos ta ria de fa zer na tar de de
hoje.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner, o Sr. Le o mar Qu in ta ni lha, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 
Edi son Lo bão, Pre si den te em exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cada dia
que pas sa pa re ce que o País ca mi nha para o im -
pas se no pla no so ci al. Os agen tes da vi o lên cia de -
mons tram não ter li mi tes. Os úl ti mos acon te ci men -
tos de i xam a po pu la ção atô ni ta e per ple xa com a
ou sa dia dos ban di dos, que não se con ten tam ape -
nas em se qües trar. Ago ra eles in va dem a pri va ci da -
de das pes so as em suas re si dên ci as, se me i am o
pâ ni co, im põem con di ções, mo bi li zam toda a so ci e -
da de para suas fa ça nhas ab sur das e nos de i xam a
to dos in dig na dos e es tar re ci dos.

Não são ape nas os ri cos fa mo sos as ví ti mas
dos mar gi na is. A so lu ção do dra ma de Síl vio San tos
e de sua fi lha Pa trí cia Abra va nel não é a re gra co -
mum. De ze nas de ou tros se qües tros per ma ne cem
sem sa í da no País – e isso fi cou pa ten te quan do
veio à tona o nú me ro de se qües tra dos, por oca sião
do anún cio do se qües tro da fi lha de Síl vio San tos.
Fa mí li as que não pos su em as aten ções da mí dia
con ti nu am amar gan do a per da dos seus en tes que -
ri dos que fi cam su je i tos à sa nha de ban di dos cru éis
que agem como se fos sem os do nos des sas vi das.

Não bas ta ape nas a in dig na ção. É pre ci so agir
e rá pi do para que a po pu la ção não per ca de vez a
es pe ran ça e pas se a atu ar com as pró pri as mãos,
por que vai se cri an do um am bi en te psi co ló gi co que
pode de i xar as co i sas fora do con tro le. A de ses pe -
ran ça é gran de e se tra duz no pró prio com por ta -
men to da po pu la ção.

A úl ti ma pes qui sa re a li za da pelo Nú cleo de
Estu dos de Vi o lên cia da Uni ver si da de de São Pa u lo
re ve la que 50% dos bra si le i ros que vi vem em 10 ca -
pi ta is de i xa ram de sair de casa à no i te por te me rem
pe las suas vi das. As for ças de se gu ran ça se mos -
tram in ca pa zes de dar res pos tas efi ci en tes para li mi -
tar a sa nha dos ban di dos. Os úl ti mos es tu dos de i -
xam cla ro que seg men tos ex pres si vos da so ci e da de 
se mos tram fa vo rá ve is ao uso de ações ex tre mas
para en fren tar as sal tan tes e se qües tra do res. Cres ce 
na po pu la ção o sen ti men to de que ela deve to mar a
Jus ti ça nas pró pri as mãos quan do as au to ri da des
não con se guem pu nir os seus mal fe i to res. E isso é
pre o cu pan te!

Nas úl ti mas dé ca das, as prin ci pa is aten ções
do Exe cu ti vo têm se vol ta do para res pon der aos de -
sa fi os eco nô mi cos. O Go ver no con cen tra suas
ações para com ba ter a in fla ção, es ta bi li zar a mo e -
da, atra ir in ves ti men tos ex ter nos, sa ne ar as con tas
pú bli cas e con tro lar o câm bio. Se for mos fa zer um
ba lan ço, che ga re mos à con clu são de que pra ti ca -



men te to das a Admi nis tra ção Fe de ral vive em fun -
ção do ma ne jo des sas ma cro po lí ti cas.

Par ti cu lar men te o Go ver no do Fer nan do Hen ri -
que Car do so tem ado ta do este viés: a es ta bi li da de
eco nô mi ca eli mi na ria, como con se qüên cia, to das as 
”de ses ta bi li da des“ em ou tros se to res. Assim sen do,
as po lí ti cas so ci a is têm sido re le ga das a se gun do
pla no. O País apli ca re cur sos es cas sos nes se se tor.
Ao mes mo tem po, o de sem pre go e o cres ci men to
da mi sé ria em par ce las ex pres si vas do povo cri am
as con di ções des fa vo rá ve is que nos trans por tam
para um ce ná rio ex clu si vo e de ses pe ra dor.

As es ta tís ti cas são im pi e do sas. Na úl ti ma dé -
ca da, o nú me ro de mor tes vi o len tas au men tou em
67%; nes se mes mo pe río do, o nú me ro de mor tes
re sul tan tes de ho mi cí di os au men tou em 201%; en tre 
1980 e 1996, as mor tes de cor ren tes do uso de arma 
de fogo ti ve ram au men to de 174%. As pes qui sas de -
mons tram que o cres ci men to da vi o lên cia, em gran -
de me di da, está con cen tra da em áre as ur ba nas e
re giões me tro po li ta nas. Enquan to o nú me ro de ho -
mi cí di os en tre 1980 e 1998 au men tou 209% para o
Bra sil, nas doze re giões me tro po li ta nas esse ín di ce
foi ex plo si vo, su pe ri or a 262%.

É a de si gual da de so ci al e a má dis tri bu i ção de
ren da que ex pli cam esse ge no cí dio bra si le i ro. As
mais al tas in ci dên ci as de mor tes vi o len tas ocor rem
nas pe ri fe ri as das gran des ci da des e nas re giões
me tro po li ta nas, onde gras sam o de sem pre go e ser -
vi ços bá si cos ine fi ci en tes. As pés si mas con di ções
de sa ú de e de edu ca ção em pur ram par ce las ex -
pres si vas do povo para o cri me. A fal ta de mo ra di as, 
prin ci pal men te para aque les que de i xam a zona ru -
ral e bus cam abri gos nas gran des ci da des, é ou tro
fa tor de ter mi nan te. O de sem pre go e o su bem pre go
em pur ram le giões in te i ras para a mar gi na li da de.

É nas gran des ci da des que se con cen tram as
gra ves vi o la ções aos di re i tos hu ma nos, como as
exe cu ções su má ri as, a tor tu ra e as de ten ções ar bi -
trá ri as pela po lí cia.

Embo ra fa to res eco nô mi cos es te jam for te men -
te as so ci a dos às ta xas de cri mi na li da de, es sas ca u -
sas não ex pli cam tudo. É cer to que po bre za, de sem -
pre go, de si gual da des so ci a is e con fli tos de clas se
são as ca u sas cen tra is que atu am para ele var a cri -
mi na li da de, mas es ses fe nô me nos não são os úni -
cos res pon sá ve is. Há, além dis so, os efe i tos de ses -
ta bi li za do res da cha ma da onda mo der ni zan te. A glo -
ba li za ção e o au men to das dis pa ri da des, sem dú vi -

da, con tri bu em para in ten si fi car ain da mais a rede
de cri mes e tra gé di as. 

Há o cri me in ter pes so al, aque le que ocor re
den tro do mes mo gru po, clas se ou co mu ni da de. E
exis tem as gri tan tes vi o la ções dos di re i tos hu ma nos, 
de cor ren tes da in ca pa ci da de da so ci e da de ci vil de
as se gu rar a jus ti ça e os di re i tos ci vis, po lí ti cos e so -
ci a is fun da men ta is para a ma i o ria da po pu la ção.
Insti tu i ções es ta ta is e co mu ni tá ri as, en car re ga das
de pro te ger o ci da dão, re ve lam-se frá ge is e não
con se guem in ter me di ar os con fli tos, por me i os le ga -
is e pa cí fi cos.

O Esta do tem pro cu ra do res pon der à onda de
vi o lên cia por meio do au men to do con tin gen te de
agen tes de se gu ran ça. O nú me ro de po li ci a is mi li ta -
res au men tou de 185 mil, em 1981, para 340 mil,
em 1995. Em 2000, esse con tin gen te de for ças já
era de 505 mil po li ci a is. 

O nú me ro de pes so as em pre ga das na se gu -
ran ça pri va da tam bém au men tou sig ni fi ca ti va men te:
de 640 mil, em 1985, para um mi lhão, em 1995.
Hoje, esse nú me ro está bem su pe ri or. Esse au men -
to do efe ti vo po li ci al foi acom pa nha do pela ex pan são 
do nú me ro de pes so as pre sas: de 29 mil, em 1969,
para 217 mil, em ju lho de 2000. 

Entre tan to, ape sar dos in ves ti men tos exis ten -
tes em se gu ran ça pú bli ca e pri va da, mes mo com o
au men to do en car ce ra men to, não hou ve re du ção da 
vi o lên cia na so ci e da de bra si le i ra. A con clu são é de
que os re cur sos para com ba ter o cri me têm sido in -
su fi ci en tes e que a cri mi na li da de per ma ne ce rá alta
en quan to não hou ver mu dan ças po lí ti cas, eco nô mi -
cas e so ci a is para re du zir as de si gual da des. 

Par te dos pro ble mas de vi o lên cia deve-se à in -
cer te za po lí ti ca e ao con fli to ins ti tu ci o nal no Bra sil.
Ou seja, se ria ne ces sá ria uma gran de união de for -
ças en vol ven do o Po der Pú bli co e a so ci e da de ci vil
or ga ni za da para dar um fre io aos abu sos e im plan -
tar uma efe ti va po lí ti ca de con tro le da cri mi na li da de.
Para tan to, tor na-se im pres cin dí vel as so ci ar ins tru -
men tos pre ven ti vos e re pres si vos.

Embo ra após a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988
te nham sido ado ta das me di das para apro xi mar os
or ga nis mos po li ci a is das co mu ni da des em que atu -
am, isso não veio tra zer ma i or se gu ran ça. Vá ri os
Esta dos ado ta ram po li ci a men to co mu ni tá rio por in -
ter mé dio da Po lí cia Mi li tar. Fo ram cri a dos ou for ta le -
ci dos con se lhos de se gu ran ça co mu ni tá ri os. Vá ri as
ci da des ado ta ram Gu ar das Mu ni ci pa is. Os ser vi ços
de se gu ran ça ti ve ram sig ni fi ca ti va ex pan são. Mas



nada dis so re sol veu o pro ble ma cen tral: a se gu ran ça 
do ci da dão. 

O re ver so des se pro ces so de des cen tra li za -
ção, por ou tro lado, tem au men ta do mu i to os con fli -
tos so bre a ges tão da se gu ran ça pú bli ca.

Os re cen tes acon te ci men tos de cor ren tes das
gre ves dos po li ci a is mi li ta res em al guns Esta dos
trou xe ram es sas ano ma li as à tona.

Uma das ques tões diz res pe i to à cri a ção da
Gu ar da Na ci o nal. O Go ver no che gou a anun ci ar a
me di da como a so lu ção para o pro ble ma das gre ves 
dos po li ci a is. Bas tou uma re u nião com os se to res da 
se gu ran ça dos Esta dos para que o Go ver no de sis -
tis se da idéia.

Ou tro pon to es sen ci al é aque le re la ci o na do à
uni fi ca ção das Po lí ci as. Fal ta ao Go ver no uma po si -
ção mais fir me a esse res pe i to para, de fato, con cre ti -
zar a me di da. Do con trá rio, o pro ces so con ti nu a rá
sen do adi a do, acir ran do os con fli tos en tre as duas for -
ças e ge ran do um am bi en te de in cer te zas no pla no
ins ti tu ci o nal.

As dis pu tas se acir ram em ou tros se to res. Não
há con sen so se os mu ni cí pi os de vem ou não ter suas
Gu ar das. As es tra té gi as de se gu ran ça pri va da são
sem pre ata ca das. O po li ci a men to e os con se lhos co -
mu ni tá ri os de se gu ran ça não são con sen su a is.
Enquan to a po lê mi ca pros pe ra, o pro ble ma de in se -
gu ran ça da po pu la ção au men ta e in ten si fi ca-se.

É in ques ti o ná vel que as de si gual da des so ci a is, 
o de sem pre go, a fal ta de mo ra dia, a fal ta de ser vi -
ços de sa ú de e de sa ne a men to bá si co con tri bu em
para o au men to da vi o lên cia. É igual men te con sen -
su al que a in clu são de ex pres si vos con ti gen tes po -
pu la ci o na is à eco no mia for mal tra rá ma i or es ta bi li -
da de às fa mí li as nu cle a res. E essa ma i or es ta bi li da -
de, por cer to, au men ta rá a se gu ran ça e a pro te ção
des sas pes so as. É fora de ques tão que a uni ver sa li -
za ção da es co la nos ní ve is Fun da men tal e Mé dio
con tri bu i rá mu i to para dar bom ca mi nho às no vas
ge ra ções de bra si le i ros. Esco la ri za dos e do ta dos de
ha bi li da des para o mer ca do de tra ba lho, nos sos
ado les cen tes cor rem me nos ris cos de se rem atra í -
dos para o cri me. Por que, en tão, não se pra ti ca
tudo isso?

Insis te-se em ar gu men tar que es sas me di das
so men te te rão efe i to a mé dio e a lon go pra zos. Mas
é pre ci so co me çar, e rá pi do. É das ini ci a ti vas do pre -
sen te que es ta re mos cu i dan do da nos sa se gu ran ça
fu tu ra. O de sem pre go de um pai de fa mí lia por seis
me ses pode levá-lo ao cri me. É pre ci so im pe dir isso, 

ten do-se a com pre en são de que a re so lu ção de pro -
ble mas eco nô mi cos das clas ses po pu la res pode ne -
u tra li zar em par te as ca u sas da vi o lên cia. 

De ime di a to, é pre ci so au men tar a ca pa ci da de
re pres si va ou pre ven ti va do Esta do para in ti mi dar a
ação dos ban di dos e im pe dir os abu sos que trans -
for mam as re si dên ci as dos bra si le i ros em lo ca is de
tra gé dia, vi o lên cia e dor.

Além das me di das de na tu re za eco nô mi ca e
so ci al re cla ma das, é pre ci so so bre tu do pra ti car a
jus ti ça. O País não tra rá tran qüi li da de ao povo en -
quan to per sis tir esse sis te ma ina ce i tá vel de im pu ni -
da de que pri vi le gia o cri mi no so. O sis te ma ju di ci al
deve ser ri go ro so para que to dos os que co me te -
ram abu sos pa guem ri go ro sa men te pe los seus er -
ros, não dan do a me nor opor tu ni da de para os pri vi -
lé gi os.

Nes se con tex to, Sr. Pre si den te, de ve mos sa li en -
tar a im por tân cia dos Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo
na ela bo ra ção de no vas leis, na re for ma de nos sos
có di gos – Có di go de Pro ces so Pe nal e Có di go Pe nal
-, para que o Po der Ju di ciá rio te nha, re al men te, con -
di ções e ins tru men tos vá li dos nas mãos para agi li zar
a Jus ti ça e com ba ter o cri me.

É ne ces sá rio ain da re du zir as “in cer te zas” ins ti -
tu ci o na is que pa i ram so bre o apa re lho po li ci al. De ve -
mos sa ber quem faz o quê, e com que ní vel de au to ri -
da de. Che ga des se jogo de em pur ra. Se pa ra das ou
jun tas, as Po lí ci as Mi li tar e Ci vil de cada Esta do te rão
de ser efi ci en tes e efi ca zes. 

Qual é o pro ble ma da Gu ar da Mu ni ci pal? Ela
afe ta o “po der” do Go ver na dor do Esta do, que se jul -
ga o dono da PM? Então, que o Go ver na dor en vie
para cada ci da de o con tin gen te ne ces sá rio para res -
guar dar a se gu ran ça da po pu la ção. Se al guém pode 
pa gar pela vi gi lân cia os ten si va de seu pa tri mô nio,
tan to me lhor. Não po de mos ques ti o nar essa ati vi da -
de, se o Esta do não co lo ca po li ci a is su fi ci en tes para 
esse tipo de pro te ção. 

Vol to a in sis tir na ga ran tia de jus ti ça. Esse pro -
ble ma pode ser me di do por da dos como es tes: em
São Pa u lo, ape nas 1,7% dos ho mi cí di os le vam a al -
gum tipo de con de na ção; ape nas 2,5% dos cri mes
são es cla re ci dos. Em con tra po si ção, nos Esta dos
Uni dos, por exem plo, mais da me ta de dos ca sos de
ho mi cí di os le vam à con de na ção. E mais de 22% do
to tal de cri mes são es cla re ci dos. 

Ou tra me di da ur gen te é aca bar com os fo cos
de cor rup ção nas po lí ci as. Para tan to, além da pu ni -
ção aos po li ci a is são en vol vi dos com o nar co trá fi co



e com os gru pos de ex ter mí nio, é im pres cin dí vel
pre pa rar me lhor os po li ci a is e pa gar-lhes me lho res
sa lá ri os. A re mu ne ra ção de quem ar ris ca a pró pria
vida para ga ran tir a dos ou tros não pode ser me di da 
por va lo res de mer ca do. 

O Esta do deve ser ca paz de res pon der, por
meio de di ver sas ins tân ci as, ao cres ci men to do cri -
me or ga ni za do. Essa mo da li da de de cri me, na qual
está in clu í do o nar co trá fi co, não de pen de ape nas de 
ações re pres si vas po li ci a is. Pelo fa bu lo so vo lu me de 
re cur sos que mo vi men ta, o com ba te a essa mo da li -
da de deve en vol ver ban cos, sis te mas es ta du a is e fe -
de ral de fis ca li za ção tri bu tá ria, en tre ou tros.

Mais que nun ca, é im pe ra ti va a aten ção do Go -
ver no para a se gu ran ça pú bli ca. Inde pen den te men te
dos re sul ta dos al can ça dos, este Go ver no tem-se re -
ve la do mu i to ocu pa do e pre o cu pa do com o câm bio,
com o so cor ro aos ban cos pri va dos, com a se gu ran ça 
fi nan ce i ra dos in ves ti do res in ter na ci o na is. Mas o
mes mo grau de pri o ri da de não é dado à se gu ran ça
pú bli ca e ao com ba te aos ho mi cí di os.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Per mi te-me V. Exª me um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer e mu i ta hon ra.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) – 
Se na dor Iris Re zen de, ouço com mu i ta aten ção o
pro nun ci a men to de V. Exª. Se gu ra men te, as pre o cu -
pa ções de V. Exª são as da gran de ma i o ria da po pu -
la ção bra si le i ra: a in se gu ran ça e o te mor que to ma -
ram con ta, prin ci pal men te por que o Esta do tem-se
mos tra do ine fi caz em exe cu tar algo que é da sua
res pon sa bi li da de, ou seja, con fe rir ao ci da dão a sua
se gu ran ça. A re fle xão de V. Exª é mu i to pro fun da e
mu i to am pla, até por que o pro ble ma é com ple xo.
Enten do que se ria ne ces sá ria uma con vo ca ção na -
ci o nal a fim de dis cu tir mos o pro ble ma, que não é
ape nas mu ni ci pal, não re fle te ape nas a an gús tia dos 
Esta dos, mas de todo o País. Os ins tru men tos de
que dis po mos es tão se tor nan do ine fi ca zes e im po -
ten tes para re du zir ou con ter a es ca la da da vi o lên -
cia, que ad qui re pro por ções as sus ta do ras. É cla ro,
V. Exª ob ser vou bem, que há ques tões de na tu re za
es tru tu ra is: a edu ca ção e as ati vi da des eco nô mi cas
são fun da men ta is para que pos sa mos en con trar o
ca mi nho mais cor re to de uma con vi vên cia har mô ni -
ca. E, in fe liz men te, as ques tões pro ces su a is, as
ques tões ju di ci a is, as prá ti cas de pre ven ção e re -
pres são tam bém de i xam mu i to a de se jar, ra zão por
que o País se en con tra em si tu a ção qua se caó ti ca,
com vá ri os re du tos re féns do cri me. Sa be mos que

al guns ba ir ros e fa ve las de ci da des como Rio de Ja -
ne i ro e São Pa u lo já são re féns do cri me, nos qua is
nem a Po lí cia pode en trar, a não ser em blo co. O ci -
da dão ali não tran si ta li vre men te, sem que haja a
anuên cia de cri mi no sos que con tro lam aque las re -
giões. Então eu fico pre o cu pa do. Será que o Bra sil
não ca mi nha para uma si tu a ção idên ti ca à da Co -
lôm bia, que hoje é um país re fém do cri me? Será
que nós não de ve mos nos de di car mais a essa
ques tão e nos pre o cu par mos – como V. Exª está se
pre o cu pan do – em bus car so lu ções, por exem plo,
uma con vo ca ção na ci o nal, com uma dis cus são am -
pla, ur gen te, para que o País não con ti nue nes sa
es ca la da ine xo rá vel da vi o lên cia, afli gin do tan tas fa -
mí li as e ca u san do tan ta dor ao povo bra si le i ro?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do pelo apar te de V. Exª, Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, que, in dis cu ti vel men te, veio va lo ri zar o
nos so pro nun ci a men to des ta tar de, fa zen do com
que to dos os seg men tos pú bli cos e pri va dos pas -
sem a se pre o cu par com mais in ten si da de com essa
ques tão da se gu ran ça pú bli ca. V. Exª tem ra zão, pois é
jus ta men te o que bus ca mos com este pro nun ci a men to: 
cha mar a aten ção, so bre tu do do Go ver no, para essa
ques tão que é – como bem dis se V. Exª – das mais
com ple xas e com a qual nos de pa ra mos nos dias
atu a is. 

Mu i tas su ges tões são da das. Há pou co tem po, 
por exem plo, a mi nha aten ção foi cha ma da por al -
guém que não en ten dia a mi nha po si ção, sal vo en -
ga no, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, que se co lo ca va con tra aque le pro je to de lei
que ba nia do Ter ri tó rio Na ci o nal, de uma vez por to -
das, a arma de fogo, de sar man do to dos os ci da -
dãos: in cor re ria em cri me, apro va do aque le pro je to
de lei, a pes soa que fos se pro pri e tá ria, que guar -
das se, mes mo em casa ou em qual quer lu gar, uma
arma de fogo. Bem, aí res pon di – pen sei até em vir
à tri bu na: Olha, se com a arma que a fa mí lia mu i tas
ve zes de tém em sua casa, o la drão já en tra, atre vi -
da men te ele en tra, no dia em que ele ti ver cons ciên -
cia de que em ne nhu ma re si dên cia exis te arma de
fogo como ins tru men to de de fe sa do seu pro pri e tá -
rio, aí, en tão, será en tre gar à sa nha dos ban di dos a
se gu ran ça dos ci da dãos de bem, das fa mí li as bra si -
le i ras.

E eu di ria mais: Bem, en tão va mos de sar mar
tam bém os cri mi no sos, sim! Mas, para es ses, já
exis te a lei, que pune pelo uso de arma. E vem a in -
da ga ção: E o Po der Pú bli co con se guiu to mar as ar -
mas des ses ban di dos? Não. Con se gue im pe dir que



eles bus quem até no ex te ri or es sas ar mas? Estão lá 
os mor ros do Rio de Ja ne i ro ar ma dos até os den tes, 
de sa fi an do ali a se gu ran ça pú bli ca, im pon do in clu si -
ve re vis ta às pes so as que bus cam aque les lo ca is.

De for ma que não é as sim. Não são com me di -
das mu i tas ve zes pre ci pi ta das que se re sol ve o pro -
ble ma.

A ver da de é que hoje as fa zen das não têm
mais se gu ran ça, são as sal ta das per ma nen te men te.
Seus pro pri e tá ri os são ví ti mas de vi o lên cia, de tudo; 
os sí ti os, as ca sas, as pe ri fe ri as... É gra ve a si tu a -
ção. 

Por isso, Sr. Pre si den te, ocu pa mos esta tri bu na 
na tar de de hoje.

Con clu in do, digo que o Con gres so Na ci o nal
pode con tri bu ir com a apro va ção de me di das le ga is,
in clu si ve as de na tu re za or ça men tá ria, para au men -
to dos in ves ti men tos so ci a is, como a co ber tu ra do
dé fi cit ha bi ta ci o nal. Mas, além de con tri bu ir com o
de ba te e aper fe i ço ar os me ca nis mos le ga is, res -
ta-nos pou ca mar gem de ma no bra. A li de ran ça nes -
sa ques tão está com o Po der Exe cu ti vo. E a ele
cabe, no mí ni mo, exe cu tar as po lí ti cas que já anun -
ci ou no Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça.

Aqui, che ga mos ao pon to cen tral do pro ble ma:
o Go ver no sabe per fe i ta men te das ca u sas e dos ca -
mi nhos para com ba ter a vi o lên cia e a cri mi na li da de
no País. Res ta, por tan to, a de ci são po lí ti ca de to mar 
as pro vi dên ci as ca bí ve is. Com o am plo apo io da so -
ci e da de, é pos sí vel, sim, mo di fi car esse es ta do de
co i sas. Bas ta que exis ta de ter mi na ção, co ra gem,
ou sa dia e in ver são de pri o ri da des. De nada adi an ta
o País al me jar a es ta bi li da de da mo e da se a in se gu -
ran ça se es pa lha por toda par te. O que im por ta é o
ci da dão e as suas ne ces si da des. É tem po de olhar
para a an gús tia de nos sas fa mí li as. E tudo fa zer
para lhes ga ran tir a paz e a tran qüi li da de.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Antes
de con ce der a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na,
co mu ni ca mos aos Srs. Se na do res que será re a li za -
da uma ses são so le ne ama nhã, ter ça-fe i ra, às 15
ho ras, no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, para
pro mul ga ção da emen da cons ti tu ci o nal que li mi ta a
edi ção de me di das pro vi só ri as. Assim, a ses são or -
di ná ria de li be ra ti va do Se na do de ama nhã terá iní cio 
às 16 ho ras, em ra zão da já ci ta da ses são so le ne no 
Con gres so Na ci o nal, para a qual, des de logo, con vi -
da mos to dos os Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra a Sr.ª Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora -
do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, eu
po de ria ter fe i to um apar te ao pro nun ci a men to do
Se na dor Iris Re zen de, mas, como se tra ta de pro -
tes to es pe cí fi co so bre uma si tu a ção do meu Esta do, 
pre fe ri não fazê-lo.

Te nho cer te za de que o Se na dor Iris Re zen de
ou qual quer ou tra pes soa de bom sen so nes ta Casa
sabe da gra vi da de e com ple xi da de dos pro ble mas de
vi o lên cia no País. Sabe, com a mais ab so lu ta con vic -
ção, de que não se tra ta de um pai que rou ba para ali -
men tar o fi lho. Co nhe ce mos exa ta men te os gi gan tes -
cos pro ble mas do País, com os gran des sa que a do res 
dos co fres pú bli cos, que aca bam, com isso, jo gan do
mi lha res de jo vens nas dro gas e na mar gi na li da de, e
ho mens e mu lhe res de bem na cri mi na li da de como
úl ti mo re fú gio.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, de i xar re gis tra do o meu
pro tes to con tra um fato ocor ri do na quin ta-fe i ra no
meu Esta do. Como a ses são já ha via sido en cer ra da 
e sex ta-fe i ra foi fe ri a do, não pude fa zer o re gis tro an -
tes. E que ro co brar do Go ver no do Esta do a apu ra -
ção de cri mes his tó ri cos e mal di tos no meu Esta do,
que con ti nu am im pu nes, como os de Síl vio Vi an na,
Di mas Ho lan da, Ander son, e por úl ti mo o de uma
moça hu mil de, as ses so ra da Assem bléia Le gis la ti va
e da Asso ci a ção dos De le ga dos, se qües tra da e as -
sas si na da co var de men te na quin ta-fe i ra. Qu e ro tam -
bém res sal tar a ne ces si da de do es ta be le ci men to de 
pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os para que es ses mal di -
tos cri mes, im pu nes, não si gam for ta le cen do o que
cons ti tui para o Esta do de Ala go as uma mar ca ter rí -
vel. Um Esta do tão lin do, sem dú vi da um dos mais
be los do País, Esta do pri vi le gi a do pela na tu re za, in -
fe liz men te, tem que con vi ver com esse tipo de aber -
ra ção. 

Eu tam bém não po de ria de i xar de re gis trar a
pos tu ra ver go nho sa e abo mi ná vel do Pre si den te da
Assem bléia Le gis la ti va do meu Esta do di an te de
uma ma ni fes ta ção de tra ba lha do res do Mo vi men to
dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra. Eu nun ca sou -
be que era de mons tra ção de co ra gem, nem mes mo
nes ta so ci e da de ma chis ta em que vi ve mos, ame a -
çar de mor te mu lhe res, cri an ças e tra ba lha do res
sem ter ra ab so lu ta men te de sar ma dos. 

Infe liz men te, o Pre si den te da Assem bléia Le -
gis la ti va do meu Esta do teve uma po si ção co var de.
Digo co var de por que ele anda ar ma do e cer ca do de



ca pan gas por tan do ar mas cujo uso é res tri to em lei:
São Me tra lha do ras Uzi e AR-15, tudo pro i bi do pela
le gis la ção vi gen te - nem pre ci sa ria al te rar a le gis la -
ção so bre ar ma men to. Pois, o Pre si den te da Assem -
bléia Le gis la ti va, numa ati tu de de pro vo ca ção e co -
var dia, uma ati tu de que des res pe i ta qual quer prin cí -
pio do Esta do De mo crá ti co de Di re i to, ame a çou-os
pu bli ca men te de mor te. Dis se que os ma lo que i ros
do Mo vi men to dos Sem-Ter ra ele os en fren ta va, ou
com a chi ba ta ou com tiro, ame a çan do de mor te es -
sas pes so as.

Por tan to, que ro de i xar aqui meu re pú dio. Sei
que es sas pes so as fa zem isso por que vi vem num
Esta do onde o Go ver no dá gua ri da aos fora-da-lei. Se 
vi ves sem num Esta do onde os fora-da-lei não ti ves -
sem gua ri da, du vi do que um Pre si den te de uma
Assem bléia Le gis la ti va ti ves se a ou sa dia – por que
ocu pa pos tos im por tan tes no Go ver no do Esta do – de 
pu bli ca men te, di an te da te le vi são, di an te dos jor na lis -
tas, ame a çar de mor te ho mens de sar ma dos, mu lhe -
res e cri an ças que es ta vam em uma ma ni fes ta ção
como tan tas ou tras ma ni fes ta ções que acon te ce ram
no País em fun ção es pe ci al men te do cha ma do ”Gri to
dos Exclu í dos“, um mo vi men to na ci o nal re a li za do pe -
las mais di ver sas igre jas, evan gé li cas e ca tó li cas, em
que as pes so as tra ba lha ram na vés pe ra e no dia 07
de se tem bro como um aler ta na ci o nal. 

Por tan to, eu não po de ria de i xar de re gis trar meu 
re pú dio di an te de uma ati tu de abo mi ná vel, de sas tro -
sa, ver go nho sa e co var de como essa.

O SR PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, por per -
mu ta com o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
faço nes ta tar de al gu mas con si de ra ções so bre a
Me di da Pro vi só ria nº 2.166, que al te ra ar ti gos e dis -
po si ti vos da lei que ins ti tui o Có di go Flo res tal. 

Essa me di da pro vi só ria, já na sua 67ª re e di -
ção, de mons tra se gu ra men te a com ple xi da de e as
di fi cul da des que teve a Co mis são cons ti tu í da para
sua apre ci a ção em en con trar o de no mi na dor co -
mum, o tex to mais ade qua do, que aten des se aos
an se i os e aos re cla mos da po pu la ção bra si le i ra, nos 
di ver sos seg men tos.

Inte gro essa Co mis são, Sr. Pre si den te, e es ti ve 
pe re gri nan do por vá ri os Esta dos bra si le i ros, es cu -
tan do a opi nião da que les que se pro pu nham a dis -
cu tir o tema tão can den te e tão in te res san te como o

do Có di go Flo res tal, que dis pu nha so bre o uso da
co ber tu ra ve ge tal exis ten te em nos so País.

Ou vi mos pro du to res, am bi en ta lis tas, co o pe ra ti -
vas, en fim to dos os que en ten de ram por bem ma ni -
fes tar-se so bre a dis cus são, so bre a cons tru ção
des sa lei, de modo a en con trar o tex to que mais se
ajus ta va à re a li da de con tem po râ nea na ci o nal.

Em to das as au diên ci as pú bli cas de que par ti -
ci pei, sen ti mos uma ma ni fes ta ção mu i to acen tu a da,
onde se des ta ca va prin ci pal men te a po si ção de pro -
du to res ru ra is, ho mens e mu lhe res afe i tos à lide do
cam po; que, com o seu suor, sa cri fí cio e tra ba lho
cons tróem essa re a li da de bra si le i ra tão for te. Fa la -
mos de um Bra sil que era, há mu i to pou co tem po,
um País emi nen te men te ru ral e que, em pou co mais 
de 30 anos, so fren do essa trans for ma ção tão bru tal,
tor nou-se emi nen te men te ur ba no. Não vão lon ge os
anos em que o País ti nha 75% da sua po pu la ção no 
meio ru ral. Hoje, há uma in ver são for te des ses ín di -
ces, quan do mais de 75% da po pu la ção bra si le i ra
ocu pam a zona ur ba na.

Esse é um mo vi men to so ci al que tem de cha mar 
a aten ção de to dos nós. Qu a is as ra zões que le va ram
e con ti nu am le van do a esse per ma nen te êxo do do
meio ru ral, em um Bra sil de cam pos tão be los, de pa -
ra gens tão agra dá ve is. O que faz com que as pes so as 
de i xem o seu ha bi tat, a sua mo ra dia, os lo ca is onde
nas ce ram e onde seus pais os cri a ram, para vi rem à
ci da de?

Cla ro, Sr. Pre si den te, vá ri as são as ra zões, e
as ex pli ca ções são fá ce is. A eli te bra si le i ra não se
pre o cu pou com o ho mem do cam po como se pre o -
cu pa com o ho mem da ci da de. Os pro gra mas de
apo io exis ten tes nes te País que al can ça ram os ho -
mens da ci da de, só ago ra, de for ma tí mi da, es tão
sen do en de re ça dos aos ho mens do cam po, que vi -
vi am le ga dos à pos ter ga ção, sem uma in fra-es tru tu -
ra que lhes pro pi ci as se de sen vol ve rem me lhor a sua 
ati vi da de, que ame ni zas se um pou co as di fi cul da des 
e so fri men tos que pos su íam não só para ad qui rir e
le var para o seu meio de tra ba lho os in su mos ne -
ces sá ri os à sua so bre vi vên cia e à ma nu ten ção das
suas ati vi da des eco nô mi cas, mas to dos os ou tros
in su mos. Re fi ro-me ao ves tuá rio, aos ali men tos, a
me di ca men tos, que não são pro du zi dos efe ti va men -
te no in te ri or des te Bra sil e que lá pre ci sa vam che -
gar para dar con di ção na tu ral à so bre vi vên cia das
pes so as.

A ine xis tên cia de es tra das, de ener gia elé tri ca,
de co mu ni ca ção, de apo io às ati vi da des eco nô mi -
cas, sem pre con ce di dos em per cen tu a is ex tre ma -



men te li mi ta dos, fa vo re ceu, de for ma ine quí vo ca e
acen tu a da, uma de si gual da de mu i to for te nes se
seg men to so ci o e co nô mi co bra si le i ro.

E as di fi cul da des na dis cus são des se zo ne a -
men to, Sr. Pre si den te, aca ba ram fa zen do com que
essa me di da pro vi só ria fos se re e di ta da 67 ve zes.
Mas, de po is de um tra ba lho exa us ti vo da Co mis são,
che gou-se a um re la tó rio. A Co mis são foi pre si di da
pelo emi nen te Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, ten do como
Re la tor o com ba ti vo e va lo ro so De pu ta do Mo a cir Mi -
che let to, que aca bou sen do ex pos to à ex pro bra ção
pú bli ca, à exe cra ção, em ra zão da in ter pre ta ção
equi vo ca da da que les que ima gi nam de for ma opos -
ta ao pen sa men to e ao sen ti men to que S. Exª pro -
cu ra va ex pres sar de to dos os seg men tos que ou viu
aten ta men te, com quem de ba teu exa us ti va men te,
com quem dis cu tiu como for ma de en con trar re al -
men te esse tex to que vi ria dar tran qüi li da de, não só
ao ho mem do cam po, mas ao povo bra si le i ro. O ho -
mem da ci da de, Sr. Pre si den te, às ve zes, exas pe -
ra-se quan do lhe fal ta o ali men to à Mesa, mas se gu -
ra men te aque le que nas ceu e é efe ti va men te um ho -
mem da ci da de não sabe ava li ar com pro fun di da de
as imen sas di fi cul da des para pro ver a sua mesa do
ele men to es sen ci al à vida, que é o ali men to.

Por tan to, o ho mem do cam po, o pro du tor bra si -
le i ro de ve ria re ce ber um tra ta men to es pe ci al, pri vi le -
gi a do, por que a sua ati vi da de eco nô mi ca deve ser
exa mi na da como uma ati vi da de no bre, exa ta men te
por que pro vê as me sas da que les que não a exer ci -
tam.

O que se vê é o con trá rio. O que se vê são
exa ta men te as di fi cul da des sem pre au men ta das ao
ho mem que vive no cam po, o que, efe ti va men te, ex -
pli ca esse acen tu a do êxo do ru ral, essa vin da de sor -
de na da do ho mem do cam po, atra í do pe las ilu sões
da ci da de. E aque les que não têm ne nhu ma qua li fi -
ca ção pro fis si o nal, ne nhum pre pa ro, ne nhu ma ex pe -
riên cia com a vida da ci da de, aco to ve lam-se nos ar -
re do res da ci da de, for man do ver da de i ros gue tos, vi -
ven do uma sub vi da, sub me ten do as suas fa mí li as a
um so fri men to tal vez ma i or do que ti nham no meio
ru ral de onde sa í ram.

De po is de essa me di da pro vi só ria ter sido
apro va da na sub co mis são, es ta mos na imi nên cia de 
apro var, no ple ná rio do Con gres so Na ci o nal, uma lei 
que vem im por ain da uma di fi cul da de ma i or a uma
par ce la con si de rá vel dos bra si le i ros.

Ain da há pou co, ou vi mos a ma ni fes ta ção do
emi nen te Se na dor Amir Lan do, de Ron dô nia. Como
no Esta do de S. Exª, vá ri os ou tros Esta dos, no ta da -

men te os da Re gião Nor te des te País, aten de ram a
um ape lo ins ti tu ci o nal, há 20 ou 30 anos, para que
ocu pas sem esse imen so va zio de mo grá fi co bra si le i -
ro, essa ex tra or di ná ria Ama zô nia, co bi ça da por tan -
tos, prin ci pal men te por es tran ge i ros. Mas não se fa -
ci li ta, não se cri am me ca nis mos que per mi tam ao
povo bra si le i ro a sua ocu pa ção ade qua da, a fim de
de sen vol ver ali um es que ma de de sen vol vi men to
sus ten ta do.

Aque les que para lá se des lo ca ram eram atra í -
dos pela pos si bi li da de de ter a sua pro pri e da de. Ali,
os ór gãos go ver na men ta is, para con ce der o tí tu lo de 
pro pri e da de pelo pa tri mô nio pú bli co, exi gi am que a
pro pri e da de fos se ocu pa da com ou tra ati vi da de, exi -
gin do o cor te raso da flo res ta exis ten te em pelo me -
nos 50% da área. Ora, isso foi um ape lo ins ti tu ci o nal 
fe i to pelo pró prio País, que ren do ofe re cer uma opor -
tu ni da de de ocu pa ção de uma re gião tão vas ta, tão
den sa e tão rica, mas inós pi ta e di fí cil. Aque les bra -
si le i ros co ra jo sos, que se des lo ca ram de ou tras re -
giões e sub me te ram suas fa mí li as a um so fri men to
enor me, vêem-se, ago ra, de re pen te, com a vo ta ção 
des sa me di da pro vi só ria, na imi nên cia de se en con -
tra rem na ile ga li da de, já que des ma ta ram 50% da
sua pro pri e da de e a exi gên cia des ta nova lei é de
que a pre ser va ção, na Re gião Nor te, seja de 20%.
Assim, eles es ta rão na ile ga li da de.

Não sei a que pon to che ga re mos com uma si -
tu a ção des sa. O Se na dor Amir Lan do ma ni fes ta que 
há um sen ti men to de in dig na ção for te na que la re -
gião, a pon to de se pro mo ver ali uma ver da de i ra re -
be lião. Há uma re vol ta in con ti da. Não é pos sí vel que 
as pró pri as ins ti tu i ções pú bli cas bra si le i ras fa çam
uma in ver são na or dem des sa na tu re za. Não é pos -
sí vel que uma lei, de re pen te, co lo que o ci da dão
bra si le i ro, con vo ca do para esse mis ter, para a ocu -
pa ção da Ama zô nia, na ile ga li da de.

De sor te que essa si tu a ção pre ci sa ser re e xa -
mi na da, re vis ta. Uma si tu a ção em ba sa da num ape lo 
ape nas de pre ser va ção am bi en tal, como se o pro -
du tor bra si le i ro não ti ves se essa pre o cu pa ção, como 
se o pro du tor bra si le i ro es ti ves se im bu í do do de se jo
e da con di ção de ma tar a ”ga li nha dos ovos de
ouro“, ou de li qui dar com o am bi en te onde vive, o
que não é ra zoá vel, o que não é cor re to.

Sr. Pre si den te, é pre ci so que, ain da em uma
úl ti ma dis cus são no ple ná rio des ta Casa, pos sa mos
en con trar o meio mais con ve ni en te, mais ade qua do
e que tal vez es te ja sen do apon ta do nes ta me di da
pro vi só ria, qual seja, a ado ção do zo ne a men to eco -
nô mi co-eco ló gi co já de sen vol vi do por vá ri os Esta -



dos, den tre eles os de Ron dô nia, To can tins, como
for ma de es ta be le cer, com em ba sa men to ci en tí fi co,
as áre as de res tri ção e a for ma de me lhor apro ve i ta -
men to dos re cur sos na tu ra is des te País.

Espe ro que haja bom sen so nes ta Casa e que
a von ta de do povo bra si le i ro, de um País cuja vo ca -
ção eco nô mi ca na tu ral men te está cen tra da no seu
se tor pri má rio, nas ati vi da des agrí co la, flo res tal,
pes que i ra e pas to ril, en con tre um de no mi na dor co -
mum, o ca mi nho cor re to para que, num de sen vol vi -
men to sus ten tá vel, pos sa mos dar um apro ve i ta men -
to me lhor ao nos so ter ri tó rio.

Era o que ti nha a re gis trar, 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 Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, len do os jor na is 
de hoje, ob ser vei aná li ses in te res san tís si mas so bre a 
Con ven ção do meu ve lho MDB de guer ra, re a li za da
on tem, mas ne nhu ma de las ver da de i ra. No en tan to, a
pri me i ra me di da que de ve mos to mar para mo di fi car
uma re a li da de, que tal vez não nos agra de, é co nhe -
cê-la em pro fun di da de.

Na Con ven ção do PMDB, hou ve uma de mons -
tra ção mu i to cla ra de opo si ção ao ne o li be ra lis mo e
ao Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, tan to que uma mo ção en ca mi nha da ao Ple ná -
rio por mim e pelo ex-Pre si den te do Par ti do, Paes
de Andra de, de po is de um de ba te in ten so, foi apro -
va da com am pla ma i o ria. Cer ca de dois ter ços dos
con ven ci o na is apro va ram uma mo ção, que di re ci o -
na rá o Par ti do da qui para fren te, pois para isso ser -
ve a Con ven ção Na ci o nal. Ela ele ge um di re tó rio e
este es co lhe uma exe cu ti va, que deve se guir os ru -
mos tra ça dos pela Con ven ção por meio das mo -
ções, dis cu ti das e vo ta das pelo Ple ná rio.

A mo ção fez acu sa ções mu i to sé ri as ao Go ver -
no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, de -
mons tran do com cla re za ab so lu ta o que pou ca gen -
te pode ler na im pren sa, como, por exem plo, que ele 
mul ti pli cou a dí vi da do Bra sil, que pas sou de US$63
bi lhões para mais de US$600 bi lhões, atu al men te. A 
mo ção de i xou cla ro que a me nor taxa de de sen vol -
vi men to eco nô mi co, mé dia anu al, es ta mos vi ven do
hoje, des de o qua driê nio de Pru den te de Mo ra is,
que foi de 1894 a 1898, com que da do PIB e da ren -
da per ca pi ta. Os mais al tos ín di ces de vi o lên cia ur -
ba na são vi vi dos, bem como a mar gi na li za ção da
po pu la ção, a di mi nu i ção da taxa de em pre gos, a fa -

lên cia de em pre sas na ci o na is, a ven da de ati vos pú -
bli cos fi nan ci a dos pelo BNDES com ju ros ín fi mos e
a su ba va li a ção des ses ati vos para que se jam ob je to
de com pen sa ção fis cal, que atin ge até 30% do ágio
fic ta men te es ta be le ci do.

Essa mo ção de ter mi nou, em sua ver são fi nal,
a res pon sa bi li za ção do Pre si den te da Re pú bli ca por
atos que con fi gu ram tra i ção ao man da to ob ti do do
povo bra si le i ro me di an te o em bus te e a mis ti fi ca ção.
É a chan ta gem e a cor rup ção no pro ces so da re e le i -
ção, até hoje nun ca apu ra da, por que o Go ver no im -
pe de as CPIs, com de no do, per sis tên cia e efi ciên -
cia, uma efi ciên cia que de mons tra não aten der aos
in te res ses do povo bra si le i ro. É uma mo ção pe sa da, 
que es ta be le ceu os pa râ me tros pe los qua is a nova
Exe cu ti va do Par ti do e o novo Di re tó rio de vem pa u -
tar-se.

Mas V. Exª me per gun ta ria, tal vez, por que, en -
tão, o can di da to tido como do Exe cu ti vo, Mi chel Te -
mer, e a sua cha pa ga nha ram com 62% dos vo tos?
Aliás, eles pre ten di am e anun ci a vam 75 ou 80% dos 
vo tos. Eles ga nha ram com 62%, e nós fi ze mos 38%.

O Pa ra ná, por exem plo, que não ti nha uma re -
pre sen ta ção con so li da da no Di re tó rio Na ci o nal, pas -
sa a ter seis mem bros do Di re tó rio. E nós, com 44
mem bros de um di re tó rio de 109 ou 119 – não sei
bem ao cer to nes te mo men to –, te mos con di ções de
con vo car re u niões do Di re tó rio nos Esta dos bra si le i -
ros para dis cu tir os as sun tos. É nos sa obri ga ção for -
çar o Di re tó rio a dis cu tir os as sun tos que in te res sam 
ao País. Va mos fazê-lo nos Esta dos, por que um ter -
ço dos mem bros do Di re tó rio têm esse po der de
con vo ca ção.

Por que, en tão, se ele geu Mi chel Te mer? Por -
que não te mos, hoje, as emen das or ça men tá ri as
obri ga tó ri as, e sua li be ra ção de pen de da com pla -
cên cia, do be ne plá ci to e da von ta de do Exe cu ti vo.
Os Par la men ta res que, de cer ta for ma, do mi nam ni -
chos im por tan tes de de le ga dos, de le ga dos que se
re vol ta ram na Con ven ção vo tan do a mo ção que
com ba te o li be ra lis mo e de nun cia o Go ver no e o
Pre si den te da Re pú bli ca, for ça ram a ele i ção de uma 
cha pa que ti ves se como lí der um ci da dão que pu -
des se ser uma es pé cie de in ter fa ce en tre o Par ti do
e o Exe cu ti vo, por que os Par la men ta res que ri am li -
be rar suas emen das e le var o di nhe i ro para suas ba -
ses, em bo ra, sen sí ve is à opi nião pu bli ca, ti ves sem
as sis ti do, sem gran des ma ni fes ta ções con trá ri as, à
apro va ção des sa im por tan te mo ção que dá di re ção
ao PMDB.



Isso co lo ca o nos so Pre si den te Mi chel Te mer
em uma si tu a ção sui ge ne ris, que pas sa a ter duas
obri ga ções: S. Exª tem um man da to im pe ra ti vo, para 
pra ti car a po lí ti ca de fi ni da pela Con ven ção Na ci o nal
– dou tri na ri a men te es ta be le ci da pela mo ção que
apro va mos –, mas tem tam bém uma de le ga ção da
fi si o lo gia par ti dá ria para li be rar ver bas jun to ao Exe -
cu ti vo. Assim, o novo Pre si den te Mi chel Te mer de ve -
rá fa zer a crí ti ca de ter mi na da pela Con ven ção ao
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so 
e, ao mes mo tem po, li be rar para os Par la men ta res
que o ele ge ram as fa mo sas emen das or ça men tá ri as 
e ga ran tir, além dis so, as no me a ções de qua dros
po lí ti cos pe e me de bis tas fe i tas nos úl ti mos anos de
exer cí cio da ade são. Será uma mis são, quan do
nada, es pi nho sa: terá que cri ti car o Go ver no, que
não foi de fen di do por nin guém na Con ven ção. 

A mo ção foi lida por mim, no iní cio, em for ma
de dis cur so e, de po is, lida pelo Se cre tá rio-Ge ral Sa -
ra i va Fe li pe e dis cu ti da por mim no ple ná rio, em um
gran de mo men to da Con ven ção, quan do o si lên cio
se es ta be le ceu, as ban das de mú si ca das tor ci das
emu de ce ram seus tam bo res e o Ple ná rio es cu tou os 
ar gu men tos, a con tun dên cia, e ava li zou a pro pos ta
co lo ca da com a in te li gên cia e o ra di ca lis mo que
deve ter um Par ti do li ga do às ba ses na ci o na is. Foi
um gri to da na ci o na li da de, um gri to da Na ção pela
voz do Ple ná rio do PMDB.

E hoje o Pre si den te Mi chel Te mer tem duas ta -
re fas. Uma de las é li be rar ver bas. Para isso foi ele i to. 
A ele i ção de Ma gui to Vi le la di fi cul ta ria a re la ção
com o Go ver no Fe de ral. Se ria o rom pi men to ago ra.
Mas aca bou a his tó ria de com po si ção com o PSDB
e o Go ver no Fe de ral. Por quê? Por que 90% do Par -
ti do op tou pela can di da tu ra pró pria. Ha ve rá pré vi as
em ja ne i ro. E a li nha po lí ti ca es ta be le ci da de i xa o
PMDB na si tu a ção de um ali a do mu i to in cô mo do,
por que um ali a do crí ti co a pon to de con si de rar uma
tra i ção a po lí ti ca do Po der Exe cu ti vo não é um ali a -
do. Essa pos tu ra foi es ta be le ci da por uma con ven -
ção na ci o nal.

Ga nha mos a Con ven ção do PMDB, Sr. Pre si -
den te. E a vi tó ria não se es ten deu ao Di re tó rio Na ci -
o nal de for ma ab so lu ta por que, gra ças ao Orça men -
to vo ta do pelo Con gres so Na ci o nal mas só li be ra do
pelo Po der Exe cu ti vo, este ain da man tém a fi si o lo gia 
do PMDB e de to dos os Par ti dos, con ti da por fre io e
bri dão. Fos se di fe ren te a ques tão das emen das or -
ça men tá ri as, fos sem elas obri ga tó ri as, ou, me lhor
ain da, ine xis ten tes, e te ría mos um PMDB apa re cen -
do por com ple to. Mas me per gun ta ria al guém se

isso está cor re to. Não, não está! Isso é re sul ta do de
uma po lí ti ca par ti dá ria de si de o lo gi za da, sem dou tri -
na, sem pro gra ma, que for ça os can di da tos a De pu -
ta do Fe de ral ou Esta du al, tam bém fi si o ló gi cos e de -
si de o lo gi za dos, a pro ve rem as suas ba ses ele i to ra is
com re cur sos do Orça men to e, por tan to, a sub me te -
rem-se a essa re la ção ab sur da de do mi na ção do
Exe cu ti vo. Fos se di fe ren te a re la ção, di fe ren te se ria
a con ven ção do PMDB.

Mas, para quem con se gue ter uma aná li se cor -
re ta do que ocor reu, a le i tu ra é esta: o PMDB é um
par ti do de cen tro-es quer da que se opõe fron tal men -
te a esta fra cas sa da pro pos ta de glo ba li za ção e a
este de sas tra do Go ver no de Fer nan do Hen ri que
Car do so.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia re ce beu a Men sa gem n.º 201, de 2001 (n.º
940/2001, na ori gem), de 4 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos do
in ci so II do art. 7º da Lei n.º 9.069, de 1995, o de -
mons tra ti vo das emis sões do real re fe ren te ao mês
de ju lho de 2001, as ra zões de las de ter mi nan tes e a 
po si ção das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la -
das.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da
Men sa gem n.º 105, de 2001, vai à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem n.º 202, de 2001 (n.º
960, na ori gem), de 5 do cor ren te, pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil re a li zar ope ra ções que per -
mi tam o re ce bi men to an te ci pa do de cré di to ex ter no
jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no mon tan te atu al de
três bi lhões e qua tro cen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, na for ma dos con tra tos
as si na dos com o Bank Hand lowy w Wars za wie S.A, a
par tir de di re tri zes es ta be le ci das na Ata de Enten di -
men tos, no âm bi to do cha ma do Clu be de Pa ris.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia re ce beu os Ofí ci os n.ºs 142 e 1.078/2001,
da Se cre ta ria Ge ral da Mesa da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, en ca mi nhan do in for ma ções for mu la das nos
Ofí ci os n.ºs 914 e 491, de 2001, da Mesa do Se na -
do Fe de ral.

São os se guin tes os ofí ci os re ce bi dos:













O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, o
Avi so nº 2.907, de 2001, na ori gem, en ca mi nhan do
có pia da De ci são nº 387, de 2001 – TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun -
da men tam, re fe ren te a au di to ria re a li za da nas obras
de ter ra pla na gem, pa vi men ta ção, dre na gem e obras
de arte cor ren tes e com ple men ta res da ro do via
BR-484/ES, tre cho Ita ra na – Afon so Cláu dio, obra sob 
a res pon sa bi li da de do De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem (TC 008.645/99-0).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 164, de 2000, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, o
Avi so nº 1.205/2001, na ori gem, en ca mi nhan do có pia
da De ci são nº 161, de 2001 – TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da -
men tam, re fe ren te a au di to ria re a li za da no Pe rí me tro
de Irri ga ção Pon tal Nor te Sul, em Pe tro li na/PE, sob a
res pon sa bi li da de da Com pa nhia de De sen vol vi men to 
dos Va les do São Fran cis co e do Par na í ba/Co de vasf
(TC 010.806/2001-1).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 215, de 2000, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, o
Avi so nº 4.924, de 2001, na ori gem, en ca mi nhan do
có pia da De ci são nº 613, de 2001 - TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun -
da men tam, re fe ren te a au di to ria re a li za da no 6º Dis -
tri to Ro do viá rio Fe de ral, obra sob a res pon sa bi li da de
do De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem
- DNER (TC 005.690/2001-1).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 197, de 2000, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

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 Le o mar Qu in ta ni lha.

São li dos os se guin tes

OF. Nº 82/01 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do

Pro je to de Lei do Se na do nº 172, de 1999, de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que ”Alte ra o ar ti go 261
da Lei 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que ins ti tui
o Có di go de Trân si to Bra si le i ro“.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre -
si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

OF. Nº 84/01 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 469, de 1999, de au to ria
do Se na dor Edi son Lo bão, que ”Insti tui di re triz a ser
ob ser va da pela União, pe los Esta dos e Mu ni cí pi os na 
im ple men ta ção de pro gra mas ha bi ta ci o na is“.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre -
si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

OF. Nº 88/01 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes ta 
data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 108, de 2001, de au to ria do
Se na dor Wal deck Orne las, que ”Acres cen ta os §§ 7º,
8º e 9º ao ar ti go 47 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro
de 1997, que “Esta be le ce nor mas para as ele i ções’“.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre -
si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

OF. Nº CE/37/2001

Bra sí lia, 4 de se tem bro 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 76 de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor Ro me ro Jucá que, ”De no mi na Pa lá -
cio Dra. Ma ria Lu i za Ga lin do Ma la qui as“ o edi fí cio
sede do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do de Ro -
ra i ma“.

Aten ci o sa men te, Se na dor Mo re i ra Men des,
Vice-Pre si den te, no exer cí cio da Pre si dên cia da Co -
mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

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 Le o mar Qu in ta ni lha.

São li dos os se guin tes

OF. PSDB/I/Nº 612/2001

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2001

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

de de ter mi nar a subs ti tu i ção do De pu ta do Pe dro
Henry pelo De pu ta do Pa u lo Mou rão, como mem bro ti -
tu lar, na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB

OF. PSDB/I/Nº 614/2001

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2001

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

de de ter mi nar a subs ti tu i ção do De pu ta do Pa u lo Mou -
rão pelo De pu ta do Ri car te de Fre i tas como mem bro
su plen te, na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tas
Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 4, de 2001, cu jos pa re ce res fo ram li dos an -
te ri or men te, não abri rá o re cur so pre vis to no art. 91
do Re gi men to Inter no, ten do em vis ta ser de com pe -
tên cia do Ple ná rio, em qual quer caso, a de cla ra ção
de pre ju di ci a li da de de pro po si ção.

Nes ses ter mos, a ma té ria será in clu í da em
Ordem do Dia opor tu na men te, a fim de ser de cla ra da
pre ju di ca da, nos ter mos do § 1º do art. 334 da Lei
Inter na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra -
zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so
por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que os
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 172 e 469, de 1999, e
76 e 108, de 2001, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio
des ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de se tem -
bro de 2001 e pu bli cou no dia 5 do mes mo mês e ano,
a Me di da Pro vi só ria nº 2.218, que ”Dis põe so bre a re -
mu ne ra ção dos mi li ta res do Dis tri to Fe de ral e dá ou -
tras pro vi dên ci as“.

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
Hugo Na po leão Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co (PSDB/PPB)
Ser gio Ma cha do Pe dro Piva

Blo co 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

DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes
PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

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 Pe 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 10-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 11-9-2001 –  ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 10-9-2001 – 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

Até 19-9-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 4-10-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de se -
tem bro de 2001 e pu bli cou no dia 5 do mes mo mês
e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.219, que ”Esta be le -
ce prin cí pi os ge ra is da Po lí ti ca Na ci o nal do Ci ne ma,
cria o Con se lho Su pe ri or do Ci ne ma e a Agên cia
Na ci o nal do Ci ne ma – ANCINE, ins ti tui o Pro gra ma
de Apo io ao De sen vol vi men to do Ci ne ma Na ci o nal – 
PRODECINE, au to ri za a cri a ção de Fun dos de Fi -
nan ci a men to da Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal
– FUNCINES, al te ra a le gis la ção so bre a Con tri bu i -
ção para o De sen vol vi men to da Indús tria Ci ne ma to -
grá fi ca Na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as“.

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

Hugo Na po leão Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do Pe dro Piva

Blo co 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

DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

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 Pe res

*PHS

Ro ber to Argen ta

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 10-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 11-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 10-9-2001 – 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

Até 19-9-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 4-10-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de se -
tem bro de 2001 e pu bli cou no dia 5 do mes mo mês
e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.220, que ”Dis põe
so bre a con ces são de uso es pe ci al de que tra ta o §
1º do art. 183 da Cons ti tu i ção, cria o Con se lho Na ci -
o nal de De sen vol vi men to Urba no – CNDU e dá ou -
tras pro vi dên ci as“.



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

Hugo Na po leão Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do Pe dro Piva

Blo co 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

DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

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 Pe res

*PTB

Ro ber to Jef fer son

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 10-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 11-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 10-9-2001 – 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

Até 19-9-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 4-10-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de se tem -
bro de 2001 e pu bli cou no dia 5 do mes mo mês e ano,
a Me di da Pro vi só ria nº 2.221, que ”Alte ra a Lei nº
4.591, de 16 de de zem bro de 1964, ins ti tu in do o pa tri -
mô nio de afe ta ção nas in cor po ra ções imo bi liá ri as, e
dá ou tras pro vi dên ci as“.

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

Hugo Na po leão Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do Pe dro Piva

Blo co 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

DE PU TA DOS

Titu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta



Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

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 Pe res

*Blo co (PSB/PC do B)

Iná cio Arru da Edu ar do Cam pos

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 10-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 11-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 10-9-2001 – 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

Até 19-9-2001 pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 4-10-2001 pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de se -
tem bro de 2001 e pu bli cou no dia 5 do mes mo mês
e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.222, que ”Dis põe
so bre a tri bu ta ção, pelo im pos to de ren da, dos pla -
nos de be ne fí ci os de ca rá ter pre vi den ciá rio“.

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

* De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

PFL

Hugo Na po leão Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do  Pe dro Piva

Blo co 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

DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

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 Pe res

*Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Pe dro Eu gê nio

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 10-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 11-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 10-9-2001 – 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

Até 19-9-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 4-10-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de se -



tem bro de 2001 e pu bli cou no dia 5 do mes mo mês
e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.223, que ”Dis põe
so bre a Le tra de Cré di to Imo bi liá rio, a Cé du la de
Cré di to Imo bi liá rio e dá ou tras pro vi dên ci as“.

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

Hugo Na po leão Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do  Pe dro Piva

Blo co 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

DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

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 Pe res

*Blo co (PL/PSL)

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 10-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 11-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 10-9-2001 – 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

Até 19-9-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 4-10-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de se -
tem bro de 2001 e pu bli cou no dia 5 do mes mo mês
e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.224, que ”Esta be le -
ce mul ta re la ti va a in for ma ções so bre ca pi ta is bra si -
le i ros no ex te ri or e dá ou tras pro vi dên ci as“.

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

Hugo Na po leão Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do Pe dro Piva

Blo co 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



DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

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 Pe 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 10-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 11-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 10-9-2001 – 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

Até 19-9-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 4-10-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de se -
tem bro de 2001 e pu bli cou no dia 5 do mes mo mês
e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.226, que ”Acres ce
dis po si ti vo à Con so li da ção das leis do Tra ba lho,
apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, e à Lei nº 9.469, de 10 de ju lho de 1997“.

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

Hugo Na po leão Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do Pe dro Piva

Blo co 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

DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

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 Pe res

*PHS

Ro ber to Argen ta

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 10-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 11-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 10-9-2001 – 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

Até 19-9-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 4-10-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de se -
tem bro de 2001 e pu bli cou no dia 5 do mes mo mês
e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.227, que ”Esta be le -
ce ex ce ção ao al can ce do art. 2º da Lei nº 10.192,
de 14 de fe ve re i ro de 2001“.

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

Hugo Na po leão Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do Pe dro Piva

Blo co 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

DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

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 Pe res

*PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 10-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 11-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 10-9-2001 – 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

Até 19-9-2001 –pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até – 4-10-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as de vi das co mu ni ca ções à Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Foi en -
ca mi nha do à pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Ci da da nia so bre o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 13, de 1998, que re vo ga o art. 4º do
De cre to Lei nº 911, de 1º de ou tu bro de 1969, que tra -
ta da ali e na ção fi du ciá ria.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Sr. Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi ou dis cur so à
Mesa para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL -

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cres ce a
sen sa ção de in se gu ran ça no País. Cres ce, pa ra le la -
men te ao cres ci men to da vi o lên cia que, nem o po der
pú bli co, nem a so ci e da de, tem con se gui do es tan car.

Embo ra ten do como fa tos mo ti va do res, por sua
re per cus são, a vi o lên cia so fri da pela fa mí lia Abra va -
nel, em são Pa u lo, ou os em pre sá ri os por tu gue ses,
no Ce a rá, não que ro me ater a es ses fa tos, es pe ta cu -
la res e es pe ta cu lo sos, gra ças à re per cus são que al -
can ça ram nos me i os de co mu ni ca ção.

Na ver da de, eles cons ti tu em um fato co mum,
que está ocor ren do cada vez mais, em nú me ro cada
vez ma i or de lu ga res, com pes so as de to dos os ní ve -
is, des de os mais ele va dos da es tru tu ra so ci al, até os
mais hu mil des.

Ocor rem nos so fis ti ca dos ba ir ros, nas pa ra di -
sía cas es ta ções de la zer, nas gran des ci da des, as sim 



como nas pe ri fe ri as ex clu í das, e, cada vez mais, nas
pe que nas e lon gín quas ci da des, an tes re fú gio da
paz, da se gu ran ça e da tran qüi li da de.

Se isso ocor re, guar da das as pro por ções e as re -
per cus sões, nas mais di ver sas cir cuns tân ci as e nas
mais di ver sas con di ções so ci a is, cre io que não se
pode atri bu ir a ca u sa de tan ta vi dên cia ape nas às ra -
zões ge ral men te apon ta das, como a fal ta de po li ci a -
men to, o des man te la men to do apa re lho po li ci al, a fal ta
de cu i da do ou o alhe a men to do ci da dão di an te de sua
pró pria in te gri da de, ou da in te gri da de de seus bens.

Esses to dos, sem dú vi da, são fa to res de vi o lên cia. 
Mas, se o fato ocor re in de pen den te men te des ses fa to -
res, tudo in di ca que exis tem ca u sas mais pro fun das do
que es sas, mais uni ver sa is do que es sas e é pre ci so co -
me çar a iden ti fi cá-las e a re fle tir so bre elas, como for ma
de ado tar me di das efi ca zes de com ba tê-las.

A ques tão é com ple xa e sua aná li se, evi den te -
men te, en vol ve a par ti ci pa ção de pais e edu ca do res,
psi có lo gos e lí de res re li gi o sos, so ció lo gos e ou tros
seg men tos da so ci e da de, em bo ra eles mes mos es te -
jam fre qüen te men te de so ri en ta dos di an te do im pac to 
des ses fe nô me nos.

Sem dú vi da, são pro fun das as trans for ma ções
ope ra das em to das as áre as pela re vo lu ção tec no ló -
gi ca, a ra pi dez da di vul ga ção da in for ma ção e da
subs ti tu i ção de cul tu ras por cul tu ras es tra nhas, a per -
da de va lo res con so li da dos, subs ti tu í dos por va lo res
fre qüen te men te equi vo ca dos, em que a com pe ti ção,
o su ces so a qual quer pre ço, a ma te ri a li za ção das
cons ciên ci as e a fi lo so fia da li ber da de de sor de na da e 
do pra zer sem li mi tes, cons ti tu em ca u sas a se rem
con si de ra das.

É igual men te in gê nuo cul par sim ples men te os
me i os de co mu ni ca ção, es pe ci al men te a TV, o ci ne -
ma e, mais re cen te men te, as re des in for ma ti za das
pela rá pi da di fu são de cons ciên ci as dis tor ci das e per -
so na li da des de ses tru tu ra das.

Qu an do se ob ser va, po rém, a se me lhan ça en tre 
a cri mi na li da de na vida real – a vi o lên cia, o es tu pro, o
des com pro mis so, o tó xi co, o sexo e o se qües tro – e
aqui lo que é ofe re ci do nos me i os de co mu ni ca ção,
não há como de i xar de es ta be le cer um pa ra le lo en tre
um fe nô me no e ou tro.

O li vro A re vo lu ção do ter ce i ro mi lê nio trans -
cre ve pes qui sa re a li za da em 1993, por uma equi pe
de 11 pe da go gos, jor na lis tas e pro fis si o na is de di ver -
sas áre as que as sis ti ram 83 pro gra mas de TV, trans -
mi ti dos du ran te 11 ho ras em rede na ci o nal, vis tos por
cer ca de 60 mi lhões de bra si le i ros.

Pois bem, nes se pe río do e nes ses pro gra mas,
fo ram exi bi dos 288 ho mi cí di os, ou ten ta ti vas de ho mi -
cí di os, 386 agres sões, fo ram pro fe ri das 248 ame a -

ças, exe cu ta dos 56 se qües tros, 11 cri mes se xu a is, 71 
ca sos de con du ção de ve í cu los sob efe i to de dro gas
ou trá fi co de dro gas, 65 ca sos de for ma ção de qua dri -
lhas, 43 rou bos, 16 fur tos, 7 es te li o na tos e mais 183
cri mes de ou tras es pé ci es. 

Gra ve é que do to tal de ce nas de vi o lên cia nes -
se ano 51% acon te ce ram em pro gra ma ção dita in fan -
til, ou aces sí vel às cri an ças. Isso sig ni fi ca que di a ri a -
men te mais de cem ce nas de vi o lên cia são exi bi das
para cri an ças, 36 mil num ano.

Qu an do se vê que quan ti da de ex pres si va dos
cri mes sem sen ti do, ou sem mo ti va ção ló gi ca, co me ça 
a ser pra ti ca da por de lin qüen tes com ida de cada vez
mais jo vem, in clu si ve em es co las e cen tros di tos de re -
cu pe ra ção, é ine gá vel que o au men to da vi o lên cia e da 
cri mi na li da de deve ser bus ca da além dos es que mas
de se gu ran ça, ou da ques tão po li ci al. E nes te mais
além, sem qual quer dú vi da, a fra gi li da de e mes mo o
fra cas so do pro ces so edu ca ti vo, que tem na in fluên -
cia dos me i os de co mu ni ca ção um de seus fa to res
pre pon de ran tes, deve ser se ri a men te con si de ra da.

Se isso não for fe i to, po de rão até cres cer os es -
que mas po li ci a is, os con tro les das es tru tu ras de re -
pres são, mas se po de rá ter em tro ca, cada vez mais
vi o lên cia, por que a vi o lên cia gera a vi o lên cia, e cons -
ti tui uma lei da na tu re za que a toda a ação cor res pon -
de uma re a ção igual em sen ti do con trá rio.

Cre io que pos so con clu ir, Sr. Pre si den te, di zen -
do, em con se qüên cia, que não bas tam sis te mas de
re pres são para eli mi nar a vi o lên cia. Há ne ces si da de
de que ou tros es que mas, ba se a dos na res pon sa bi li da -
de so ci al, na efi cá cia do pro ces so edu ca ti vo e, en fim,
no con tro le ade qua do das ca u sas que ge ram a vi o lên -
cia, co me cem a ser con si de ra dos e ins pi rem po lí ti cas
e ações na ci o na is, como aliás ocor re nas so ci e da des
que têm co ra gem de cons tru ir ci vi li za ções, fre qüen te -
men te to can do fun do em suas pró pri as fe ri das.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, 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 de zes se is ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 1993

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 67, de 1993 (nº 306/93, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -



mis são à 98 Tim bu ri 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 Andi rá, Esta do do Pa ra ná, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 841, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Osmar Dias,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 Ita i tu ba, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 826, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 93, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 93, de 2001 (nº 657/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cre che Lar da Cri an ça Fe liz a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa i -
ne i ras, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 846, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 827, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Álva ro Dias.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 132, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 132, de 2001 (nº 555/2000, 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 Ci da de de Ca pe li nha de Ra -
di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são na ci da -
de de Ca pe li nha, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 847, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 155, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 813, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 192, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 192, de 2001 (nº 791/2000, 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 Ma da le na – 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 San ta Ma ria Ma da le -
na, Esta do do Rio Ja ne i ro, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 860, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Nilo Te i xe i ra
Cam pos.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 199, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 199, de 2001 (nº 823/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção o Bom Sa ma ri ta 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 Rio Bran co do
Sul, Esta do do Pa ra ná, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 862, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 27 
mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 111ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 11 de setembro 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. Anto nio Car los Va la da res, Mo za ril do Ca val can ti e Ma gui to Vi le la

ÀS 16 HORAS, 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 – 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 – Emí lia Fer nan des
– Fer nan do Be zer ra – Fran ce li no Pe re i ra – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ger son Ca ma ta – Gil vam
Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re -
zen de – Jef fer son Pe res – 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 – Lú dio Co e lho – 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 – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér -
gio Ma cha do – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck
Orne las.

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. 1° 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

AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 564/2001, de 13 de ju nho úl ti mo, em res pos ta
ao Re que ri men to nº 27, de 2001, de in for ma ções, do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das
ao Re que ren te.

O Re que ri men to fi ca rá na Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa, aguar dan do as in for ma -
ções com ple men ta res. 

OFÍCIO

DO PRIMEIRO–SECRETÁRIO
 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 368/2001, de 6 do cor ren te, co mu ni can do o ar -
qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 93, de 1997
(nº 3.737/97, na que la Casa), de au to ria do Se na dor Ra -
mez Te bet, que ins ti tui pro ce di men to fis cal de in cen ti vo
ao Pro gra ma Na ci o nal de Re for ma Agrá ria.

 PROJETOS RECEBIDOS
 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 292, DE 2001

(Nº 945/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Osny Jose Gon çal ves
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Rio do Sul,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

cre to s/nº, de 8 de no vem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Osny José Gon çal ves 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, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Rio do
Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 1.713/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal
Nos ter mos do ar ti go XII, com bi na do com o § 3º

do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to a
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de 
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 8
de no vem bro de 2000, que “Ou tor ga con ces são as
en ti da des que men ci o na e dá ou tras pro vi dên ci as. As
en ti da des men ci o na das são as se guin tes.

1 – Fun da ção Edu ca ti va Apo io, na lo ca li da de de 
Ta gua tin ga – DF.

2 – Fun da ção Uni ver si tá ria  de Pes qui sas Eco nô -
mi cas e So ci a is de Vila Ve lha, na ci da de de Vi to ria – ES.

3 – Fun da ção Osny José Gon çal ves, na ci da de
de Rio do Sul – SC.

4 – Fun da ção de Fá ti ma,  na ci da de de Osas co
– SP; e

5 – Fun da ção Uni ver si da de do To can tins –
UNITINS, na ci da de de Pal mas – TO.

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2000. – Mar co Ma ci el.

EM nº 553/MC 

Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 2000

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

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(TV) com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li -
da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fun da cão Edu ca ti va Apo io, na lo ca li -
da de de Ta gua tin ga, Dis tri to Fe de ral (Pro -
ces so nº 53000.003150/98);

• Fun da ção Uni ver si tá ria de Pes qui sas 
Eco nô mi cas e So ci a is de Vila Ve lha, na ci -
da de de Vi tó ria, Esta do do Espi ri to San to
(Pro ces so nº 53000.001928/00)

• Fun da ção Osny José Gon çal ves, na
ci da de de Rio do Sul, Esta do de San ta Ca -
ta ri na (Pro ces so nº 53500.000123/98).

• Fun da ção de Fá ti ma, na ci da de de
Osas co, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53000.007756/99).

• Fun da ção Uni ver si da de do To can tins 
– UNITINS, na ci da de de Pal mas, Esta do do 
To can tins (Pro ces so nº 53665.000019/99)

2 – De acor do com o art. 14 § 2º do De cre to-Lei
nº 236 de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o 1º do art.
13, do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 28 de de zem bro de 1996, não de pen de rá
de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o -
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

4 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga  so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is, após de li be ra ção do Con gres so 
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe -
ri do ato, acom pa nha do dos Pro ces sos Admi nis tra ti -
vos cor res pon den tes.

Res pe i to sa men te – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e da
outras providências.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 14, § 
2º do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967 e
no § 1º do art. 13 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996.

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são as en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de 15
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, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos.

I – Fun da ção Edu ca ti va Apo io, na lo ca li da de de Ta -
gua tin ga Dis tri to Fe de ral (Pro ces so nº 53.000.003150/98);

II – Fun da ção Uni ver si tá ria de Pes qui sas Eco nô mi -
cas e So ci a is de Vila Ve lha na ci da de de Vi tó ria, Esta do
do Espí ri to San to (Pro ces so nº 53.000.001928/00).

III – Fun da ção Osny José Gon çal ves, na ci da de
de Rio do Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 
53500. 000123/98);



IV – Fun da ção de Fá ti ma, na ci da de de Osas co,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53.000.007756/99).

V – Fun da ção Uni ver si da de do To can tins –
UNITINS, na ci da de de Pal mas, Esta do de To can tins
(Pro ces so nº 53.665.00019/99)

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

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

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor na rem-se nu los, 
de ple no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2000; 179º da Inde -
pen dên cia e 120º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga.





 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 293, DE 2001

(Nº 1.037/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Ste nio Con gro para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Três La go as, Esta -
do de Mato Gros so do Sul.

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

cre to s/nº, de 9 de ja ne i ro de 2001, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Stê nio Con gro 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, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Três La go as, Esta do
de Mato Gros so do Sul.

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

MENSAGEM Nº 43/01

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 9 de ja ne i ro de 2001, que “Ou tor ga con ces -
são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu -
si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As
en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Stê nio Con gro, na ci da de de Três
La go as – MS;

2 – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Vale do Aço,
na ci da de de Ipa tin ga – MG e

3 – Fun da ção Bra gan ti na de Rá dio e Te le vi são
Edu ca ti va na ci da de de Bra gan ça Pa u lis ta – SP.

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2001. – Mar co Ma ci el.

EM nº 660/MC

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2000

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

in clu so pro i e to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(TV), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li -
da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fun da ção Stê nio Con gro, na ci da de de Três
La go as, Esta do do Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº

53000.007010/00)

• Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Vale do Aço, na 
ci da de de Ipa tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces -
so nº 53710.001377/99)

• Fun da ção Bra gan ti na de Rá dio e Te le vi são
Edu ca ti va, na ci da de de Bra gan ça Pa u lis ta, Esta do
de São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000270/00).

2. De acordo com o art. 14, § 2º do Decreto-Lei 
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967 e com o § 1º do
art. 13, do Regulamento de Serviços de
Radiodifusão,  aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, não dependerá de  edital a outorga para
execução de servico de radiodifusão com fins
exclusivarnente educativos.

Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con tram
de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis la cão
apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des as
qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá 
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do dos Pro ces sos Admi nis tra ti vos
cor res pon den tes.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta de Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRET0 DE 9 DE JANEIRO DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá
outras providências.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 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.

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de

 



ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Stê nio Con gro, na ci da de de Três
La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
53000.007010/00);

II – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Vale do Aço,
na ci da de de Ipa tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.001377/99);

III – Fun da ção Bra gan ti na de Rá dio e Te le vi são
Edu ca ti va, na ci da de de Bra gan ça Pa u lis ta, Esta do
de São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000270/00).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -

ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

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

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor na rem-se nu los, 
de ple no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia,   de   ja ne i ro de 2001. – 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Pi men ta da Ve i ga.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 294, DE 2001

(Nº 1.040/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Ara ci Pin to 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 Eu ná po -
lis, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 816, de 28 de de zem bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Ara ci Pin to 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 Eu ná po lis,
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.

MENSAGEM Nº 333/01

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce iên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu -
ca ti vos, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 810, de 28 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Are i as Bran cas, na
ci da de de Pos se-GO;

2 – Por ta ria nº 813, de 28 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal San to Afon so, na
ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no-MG;

3 – Por ta ria nº 816, de 28 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Ara ci Pin to, na ci da de de Eu ná po lis-BA; e

4 – Por ta ria nº 817, de 28 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Nos sa Se nho ra das Do res, na ci da de de
Do res do Inda iá-MG.

Bra sí lia, 2 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MC 00072 EM

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2000

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

Admi nis tra ti vo nº 53000.002453/00, in te res se da
Fun da ção Ara ci Pin to, ob je to de per mis são para exe -

cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra fre qüên cia mo -
du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da -
de de Eu ná po lis, Esta do da Ba hia.

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

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li -
fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

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

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 816
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de o Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no 
art, 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di -
o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de 
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996,
e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53000.002453/00, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são a Fun da ção Ara ci
Pin to para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi co 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 Eu ná po lis, Esta do da
Ba hia.

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

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.







(À Co mis são de Edu ca ção.)



PARECERES

PARECER Nº 950, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 289, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Ma gui to Vi le la, que alt te ra a re da -
ção do art. 75 e seu § 1º, e do art. 159 e
seus §§ 1º, 2º e 3º, do De cre to-Lei nº
2.848/40 (Có di go Pe nal Bra si le i ro), e su -
pri me o pa rá gra fo úni co do art. 8º da Lei
nº 7.210/84 (Lei de Exe cu ção Pe nal), para
au men tar a pena para os cri mes de ex tor -
são me di an te se qües tro e res trin gir o
abran da men to na apli ca ção da pena.

Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 289, de 1999, de au to ria do no bre
Se na dor Ma gui to Vi le la que “Alte ra a re da ção do art.
75 e seu § 1º, e do art. 159 e seus §§ lº, 2º e 3º, do De -
cre to-Lei nº 2.848/40 (Có di go Pe nal Bra si le i ro), e su -
pri me o pa rá gra fo úni co do art. 8º da Lei nº 7.210/84
(Lei de Exe cu ção Pe nal), para au men tar a pena para
os cri mes de ex tor são me di an te se qües tro e res trin gir 
o abran da men to na apli ca ção da pena”.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, su ge re o au men to do li mi te de tem -
po do cum pri men to de pe nas pri va ti vas de li ber da de,
dis pos to no art. 75 do Có di go Pe nal — CP, que, atu al -
men te, é de trin ta anos, para qua ren ta e cin co anos.

Como con se qüên cia, su ge re, tam bém, o au -
men to do li mi te su pe ri or da san ção co mi na da para o
de li to de ex tor são me di an te se qües tro (art. 159 do
CP) e de suas cir cuns tân ci as qua li fi ca do ras para a
mes ma du ra ção. Pede, ain da, a re vo ga ção do art. 8º
da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 — Lei de Exe -
cu ção Pe nal, que pre vê a re a li za ção de exa me cri mi -
no ló gi co no con de na do, com vis tas à in di vi du a li za ção 
da pena.

II – Aná li se

Em que pese a jus ta in dig na ção do ilus tre au tor
con tra os cri mi no sos que co me tem o de li to de ex tor -
são me di an te se qües tro, a pro pos ta e sua jus ti fi ca ção 
in ci dem em ví ci os cons ti tu ci o na is, de dou tri na pe nal e 
de téc ni ca le gis la ti va.

A ex pec ta ti va de vida do ho mem bra si le i ro, ao
nas cer, é, se gun do o IBGE, de ses sen ta e qua tro
anos e, aos vin te anos de ida de, de cer ca de se ten ta

anos, isso em con di ções nor ma is de vida na so ci e da -
de. Ape sar de não ha ver es ta tís ti cas so bre a ex pec ta -
ti va de vida de re clu sos no sis te ma pe ni ten ciá rio, é
evi den te que ela, para um de ten to de vin te anos
(apro xi ma da men te a me nor ida de pos sí vel de um re -
cém-in gres so no sis te ma pri si o nal), será bem me nor
do que para o ci da dão co mum. Tal vez me nor que sua
ex pec ta ti va de vida ao nas cer.

Des sa for ma, a im po si ção de uma pena pri va ti -
va de li ber da de de qua ren ta e cin co anos bur la ria e,
por ca mi nhos trans ver sos, fe ri ria o pre ce i to cons ti tu -
ci o nal que pro í be a im po si ção de pena de ca rá ter per -
pé tuo, dis po si ção que o pró prio pro po nen te re co nhe -
ce como não pas sí vel de emen da.

O es ta be le ci men to da pena má xi ma de trin ta
anos, dis pos ta pelo le gis la dor na nor ma vi gen te, a
nos so ver mais com pa tí vel com o ob je ti vo cons ti tu ci o -
nal, com cer te za fun da men tou-se em ra zões se me -
lhan tes às aci ma apre sen ta das.

Mes mo que não hou ves se im pe di men to cons ti -
tu ci o nal para o es ta be le ci men to do novo li mi te pre ten -
di do, a pro po si ção con tra ria, ain da, a dou tri na do di re -
i to pe nal, quan do tra ta de for ma ine quí vo ca e exa ge -
ra da men te di fe ren ci a da o cri me de ex tor são me di an -
te se qües tro, sem qual quer ra zão apa ren te para essa
di fe ren ci a ção. Por que – (se fos se cons ti tu ci o nal men -
te pos sí vel) não es ten der o ri gor da pena, por exem -
plo, ao cri me he di on do de ho mi cí dio qua li fi ca do por
tor tu ra? Com sua su ges tão, a pro pos ta cria um gran -
de de se qui lí brio sis tê mi co na do sa gem de pena do
Có di go Pe nal.

Ou tro gra ve equí vo co dou tri ná rio co me ti do pela
me di da é a im po si ção da mes ma pena ao cri me base
e às suas cir cuns tân ci as qua li fi ca do ras, quan do a
fun ção ju rí di ca des tas úl ti mas é agra var a pena do pri -
me i ro.

A pro po si ção pre ten de re vo gar o art. 8º da Lei
de Exe cu ção Pe nal, que diz:

“Art. 8º O con de na do ao cum pri men to
de pena pri va ti va de li ber da de, em re gi me
fe cha do, será sub me ti do a exa me cri mi no ló -
gi co para a ob ten ção dos ele men tos ne ces -
sá ri os a uma ade qua da clas si fi ca ção e com
vis tas à in di vi du a li za ção da exe cu ção.

Pa rá gra fo úni co. Ao exa me de que tra -
ta este ar ti go po de rá ser sub me ti do o con -
de na do ao cum pri men to da pena pri va ti va
de li ber da de em re gi me semi-aber to."

Argu men ta o no bre par la men tar que a re vo ga -
ção visa a evi tar que, “após a apli ca ção da pena, o Ju -
í zo de Exe cu ção ve nha a abran dá-la, trans for man do



a pena pri va ti va de li ber da de em re gi me semi-aber to,
con for me per mi te hoje esse dis po si ti vo”.

Em pri me i ro lu gar, se ria um erro la men tá vel a
ex tin ção do exa me cri mi no ló gi co, so bre o qual se ba -
se ia o iní cio da exe cu ção da pena e, por con se qüên -
cia, toda a sua pro gres são.

Em se gun do lu gar, pa re ce-nos que há um lap so
na ar gu men ta ção jus ti fi ca do ra da pro pos ta. O art. 8º e 
seu pa rá gra fo úni co não per mi tem ao juiz da exe cu -
ção al te rar a na tu re za da pena im pos ta (re gi me fe -
cha do). Esse dis po si ti vo ab so lu ta men te não ob je ti va
a pos si bi li da de de abran da men to de pena. Ele ape -
nas es ten de a pos si bi li da de de re a li za ção do exa me
cri mi no ló gi co tam bém àque les con de na dos que re ce -
be ram, ini ci al men te, a pena em re gi me semi-aber to.
E, para o cri me em tela, ex tor são me di an te se qües tro, 
não há como acon te cer o abran da men to te mi do, por
for ça do es ta be le ci do no art. 2º da Lei nº 8.072, de 25
de ju lho de 1990, que dis põe so bre cri mes he di on dos:

“Art. 2º Os cri mes he di on dos (en tre os
qua is a ex tor são me di an te se qües tro), a
prá ti ca de tor tu ra, o trá fi co ilí ci to de en tor pe -
cen tes e dro gas afins e o ter ro ris mo são in -
sus ce tí ve is de:

..............................................................
§ 1º A pena por cri me pre vis to nes te

ar ti go será
cum pri da in te gral men te em re gi me fe cha do." 

........ ......................................................
"(ob ser va ção e des ta que nos sos).........

Fi nal men te, ape sar de ir re le van te di an te das fa -
lhas an te ri or men te co men ta das, a pro pos ta não aten -
de ao es ta be le ci do na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998, que, en tre ou tras co i sas, 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 de leis, quan do or de na que se co lo que a ob -
ser va ção (NR) (nova re da ção) ao fim de cada dis po si -
ti vo al te ra do.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi no pela re je i ção do Pro je to de
Lei nº 289, de 1999.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor (Ad
Hoc) –Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – Pe dro
Ubi ra ja ra – Ma gui to Vi le la (au tor) – Bel lo Par ga –
Álva ro Dias – Ger son Ca ma ta – José Fo ga ça –
José Edu ar do Du tra – Mar lu ce Pin to – Antô nio
Car los Jú ni or – Íris Re zen de



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre os cri mes he di on dos,
nos ter mos do art. 5º, in ci so XLIII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de ter mi na ou tras
pro vi den ci as.

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

Art. 2º Os cri mes he di on dos, a prá ti ca da tor tu -
ra, o trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins e
o ter ro ris mo são in sus ce tí ve is de:

I – anis tia, gra ça e in dul to;

II – fi an ça e li ber da de pro vi só ria.

§ 1º A pena por cri me pre vis to nes te ar ti go
será cum pri da in te gral men te em re gi me fe cha do.

§ 2º Em caso de sen ten ça con de na tó ria, o juiz
de ci di rá fun da men tal men te se o réu po de rá ape lar
em li ber da de.

§ 3º A pri são tem po rá ria, so bre a qual dis põe a 
Lei nº 7.960, de 21 de de zem bro de 1989, nos cri -
mes pre vis tos nes te ar ti go, terá o pra zo de trin ta
dias, pror ro gá vel por igual pe río do em caso de ex -
tre ma e com pro va da ne ces si da de.
....................................................................................
....................................................................................

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.

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

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

PARECER Nº 951, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 47, de 2000, de au to ria do

Se na dor Na bor Jú ni or, que al te ra a Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, que
Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis -
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as, 
para o fim de dis ci pli nar a afi xa ção de
pla ca in di ca ti va da re a li za ção de obras
ou de ser vi ços nas con di ções e for mas
que men ci o na".

Re la tor Ad Hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

De ini ci a ti va do emi nen te Se na dor Na bor Jú ni -
or, vem ao exa me des ta Co mis são, para de ci são em 
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei nº 47, de 2000,
com a emen ta trans cri ta à epí gra fe.

Em seu art. 1º, o pro je to acres cen ta dois pa rá -
gra fos ao art. 8º da Lei nº 8.666, de 1993, com o
pro pó si to de es ta be le cer a obri ga to ri e da de de os ór -
gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral
afi xa rem pla ca in for ma ti va da re a li za ção de obras
ou da pres ta ção de ser vi ços pú bli cos, con ten do as
in for ma ções es pe ci fi ca das nos seis in ci sos do novo
§ 1º. O ou tro pa rá gra fo adi ta do (§ 3º) veda a afi xa -
ção, mo di fi ca ção ou adi ção de in for ma ções pas sí ve -
is de ca rac te ri za ção como pro pa gan da po lí ti co-ad -
mi nis tra ti va ou pro mo ção pes so al de au to ri da des.

No art. 2º, são acres ci dos dois pa rá gra fos ao
art. 116 da mes ma lei, com o pro pó si to de es ten der
idên ti ca exi gên cia aos ca sos de obras ou ser vi ços
re a li za do por ente da fe de ra ção, me di an te con vê nio, 
por pes soa fí si ca ou ju rí di ca, me di an te con tra to de
fi nan ci a men to, ou, ain da, na hi pó te se de con ces são
ou per mis são de obras ou ser vi ços pú bli cos.

O art. 3º con tém a cláu su la de vi gên cia, pre -
ven do va ca tio le gis de no ven ta dias a con tar da
data da pu bli ca ção do di plo ma in fi e ri.

Como pon ti fi ca o ilus tre Au tor do pro je to, em
sua per su a si va jus ti fi ca ção:

“A cons tru ção de obras e a exe cu ção
de ser vi ços pú bli cos se re a li zam ob vi a men -
te com re cur sos au fe ri dos jun to à so ci e da -
de, me di an te, prin ci pal men te, a co bran ça de 
tri bu tos, os mais di ver sos. A fon te de fi nan ci -
a men to, por tan to, é o povo.



Em ra zão des se fato in con tes te, cabe
ao Po der Pú bli co, não só o de ver de pres tar
con tas do em pre go dos di nhe i ros pú bli cos,
uma vez apli ca dos – pres ta ção de con tas a
pos te ri o ri – como tam bém anun ci ar, pre vi a -
men te, como e onde vai alo car tais re cur sos 
e em que pra zo, o que con fi gu ra uma pres -
ta ção de con tas pré via e ao mes mo tem po
con co mi tan te aos dis pên di os. (...)

Já o ob je ti vo des te Pro je to é o de obri -
gar o ad mi nis tra dor pú bli co a pres tar con tas
do que está fa zen do, e de modo mais di re to. 
As pla cas das obras hão de mos trar à co -
mu ni da de o que está sen do fe i to e em que
pra zo será fe i to, quem são seus res pon sá -
ve is, a fon te de fi nan ci a men to, etc.

Não fo ram ofe re ci das emen das ao pro je to du -
ran te o pra zo re gi men tal.

II – Voto

Do pon to de vis ta da cons ti tu ci o na li da de e da
ju ri di ci da de, nada há opor à re gu lar tra mi ta ção do
pro je to. Tra tan do-se de ma té ria de com pe tên cia le -
gis la ti va da União (CF, ad. 22, XXVII), o ilus tre Au tor
exer ci tou com per ti nên cia a ini ci a ti va as se gu ra da no 
art. 48, ca put, da Cons ti tu i ção Fe de ral. A cor re ta in -
ser ção dos dis po si ti vos pro je ta dos no âm bi to sis te -
má ti co da Lei nº 8.666/93, além de ga ran tir a ju ri di ci -
da de da pro po si ção, as se gu ra sua for mu la ção em
boa téc ni ca le gis la ti va, ca re cen do so men te de pe -
que no ajus te re da ci o nal para ade quá-la à sis te má ti -
ca da Lei Com ple men tar nº 95/98.

No que con cer ne ao mé ri to, não vejo como de -
i xar de re co men dar aco lhi men to a pro je to de lei que, 
por to dos os mé ri tos, vem ao en con tro das te ses
que ve nho de fen den do há tan tos anos, em prol da
mo ra li za ção e trans pa rên cia das ações e atos dos
po de res pú bli cos em nos so País.

Em fa vor do pro je to do emi nen te Se na dor Na -
bor Jú ni or, mu i tos as pec tos po de ri am ser men ci o na -
dos. Entre eles, jul go su fi ci en te sa li en tar os se guin -
tes:

a) a ins ti tu i ção de me ca nis mos de con -
tro le pré vio e con co mi tan te à exe cu ção dos
con tra tos ad mi nis tra ti vos, um avan ço ine gá -
vel no con tex to de nos sa cul tu ra po lí ti co-ad -
mi nis tra ti va, que ten de a pri vi le gi ar con tro les 
me ra men te car to ri a is; e

b) a pro mo ção de con di ções de con -
tro le dos gas tos pú bli cos sob os as pec tos
da le gi ti mi da de (“pri o ri da des”), da eco no mi -
ci da de (“re la ção cus to/be ne fí cio”), e da ava -
li a ção de re sul ta dos em ter mos de efe ti vo
cum pri men to de pro gra mas e me tas de tra -
ba lho.

Tra ta-se, por tan to, de pro po si ção le gis la ti va
que en cer ra con tri bu i ções de ir re cu sá vel va lor para
a con cre ti za ção dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is da
pu bli ci da de, mo ra li da de e im pes so a li da de dos atos
da ad mi nis tra ção pú bli ca, além de abrir no vos es pa -
ços para o es cru tí nio po pu lar da ação ad mi nis tra ti va 
das au to ri da des pú bli cas e seus pre pos tos.

Por tudo isso, nos so voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 47, de 2000, por con si -
de rá-lo con for me à or dem ju rí di co-cons ti tu ci o nal e,
no mé ri to, re le van te e opor tu no, ado ta da a se guin te

EMENDA Nº 1 – CCJ DE REDAÇÃO 
(LC Nº 95/98)

1. Dê-se à emen ta do pro je to a se guin te re da -
ção:

“Alte ra a Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993,
que Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, ins ti tui nor mas para li ci ta ções e con tra -
tos da Admi nis tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci -
as.”

EMENDA Nº 2 – CCJ

2. Acres cen te-se ao pro je to um novo art. lº com a
se guin te re da ção, re nu me ran do-se os de ma is ar ti gos:

“Art. 1º Esla lei tem por ob je ti vo dis ci pli nar a fi xa -
ção de pla ca in di ca ti va da re a li za ção de obras e ser vi -
ços pú bli cos, nas con di ções e for mas que men ci o na.”

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

Sala das Re u niões, 29 de agos to de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor
Ad Hoc – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – Pe -
dro Ubi ra ja ra – Ma gui to Vi le la – Bel lo Par ga – Álva -
ro Dias – Ger son Ca ma ta – José Fo ga ça – José
Edu ar do Du tra – Mar lu ce Pin to – Antô nio Car los
Jú ni or – Lú cio Alcân ta ra – Íris Re zen de.





TEXTO FINAL

Do Pro je to de Lei do Se na do nº 47, de 2000
Na Co mis são de Cons ti tu i ção

Jus ti ça e Ci da da nia que:

”Alte ra a Lei nº 8.666, de 21 de ju nho 
de 1993, que Re gu la men ta o ar ti go 37, in -
ci so XXI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui 
nor mas para li ci ta ções e con tra tos da
Admi nis tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi -
dên ci as“.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº Esta lei tem por ob je ti vo dis ci pli nar a fi xa -

ção de pla ca in di ca ti va da re a li za ção de Obras e Ser -
vi ços pú bli cos, nas con di ções e for mas que men ci o -
na.

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993, pas sa a vi go rar acres ci do de um pa rá gra fo,
que será o pri me i ro, pas san do o atu al pa rá gra fo úni co 
a pa rá gra fo se gun do, e um pa rá gra fo ter ce i ro na se -
guin te for ma:

”Art. 8º..................................................
§ 1º Fi cam os ór gãos e en ti da des da

ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, in clu si ve so ci -
e da des con tro la das, di re ta ou in di re ta men te, 
pela União, obri ga dos a afi xar, em lu gar de
fá cil vi su a li za ção, pla ca in for ma ti va da re a li -
za ção de obras ou da pres ta ção de ser vi ços 
pú bli cos, com as se guin tes in for ma ções:

I – nome do ór gão ou da en ti da de fi -
nan ci a do ra, des ta ca do em re la ção às de ma -
is in for ma ções;

II – nome do ór gão ou da en ti da de res -
pon sá vel pela exe cu ção;

III – no mes das pes so as fí si cas ou ju rí -
di cas con tra ta das para a exe cu ção da obra
ou da pres ta ção do ser vi ço;

IV – iden ti fi ca ção da obra ou do ser vi -
ço, in di can do-se a ex ten são, área, tipo, fi na -
li da de, va lor e ori gem dos re cur sos;

V – pre vi são do pra zo de exe cu ção da
obra ou do ser vi ço;

VI – no mes dos au to res do pro je to e
dos res pon sá ve is téc ni cos.

§2º(......................................................)
§ 3º É ter mi nan te men te pro i bi da a afi -

xa ção, mo di fi ca ção ou adi ção de in for ma -
ções pas sí ve is de ca rac te ri za ção como pro -
pa gan da po lí ti co-ad mi nis tra ti va ou pro mo -
ção pes so al, in clu si ve em obras ou ser vi ços

já exe cu ta dos ou con tra ta dos por ad mi nis -
tra ções an te ri o res.“

Art. 3º O art. 116 da mes ma Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, pas sa a vi -
go rar acres ci dos dos se guin tes pa rá gra fos:

”Art. 116...............................................
.............................................................
§ 7º Qu an do a obra ou ser vi ço ti ver de

ser re a li za do por Esta do, Dis tri to Fe de ral ou
Mu ni cí pio, me di an te con vê nio, ou por pes -
soa fí si ca ou ju rí di ca, me di an te con tra to de
fi nan ci a men to, con sig nar-se-á cláu su la com
a exi gên cia do cum pri men to do dis pos to no
§ lº do art. 8º.

§ 8º A mes ma exi gên cia do pa rá gra fo
an te ri or far-se-á, no que cou ber, na hi pó te se 
de con tra to de con ces são ou de per mis são
de obras ou de ser vi ços pú bli cos.“

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor no ven ta dias a
con tar da data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

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

CAPÍTULO II
Da União

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:
....................................................................................

XXVII – nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra ta -
ção, em to das as mo da li da des, para as ad mi nis tra -
ções pú bli cas di re tas, au tár qui cas e fun da ci o na is da
União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, obe de -
ci do o dis pos to no art. 37, XXI, e para as em pre sas
pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta, nos ter -
mos do art. 173, § 1º, III;
....................................................................................



CAPÍTULO VII
Da Admi nis tra ção Pú bli ca

SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta
de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin -
cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu -
bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:"
....................................................................................

XXI – 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
pú bli ca que as se gu re igual da de de con di ções a to -
dos os con cor ren tes, com cláu su las que es ta be le -
çam obri ga ções de pa ga men to, man ti das as con di -
ções efe ti vas da pro pos ta, nos ter mos da lei, o qual
so men te per mi ti rá as exi gên ci as de qua li fi ca ção téc -
ni ca e eco nô mi ca in dis pen sá ve is à ga ran tia do cum -
pri men to das obri ga ções.
....................................................................................

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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:
....................................................................................
....................................................................................

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.

PARECER Nº 952, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va
so pre o Pro je to de Lei do Se na do nº 219,
de 2000, de au to ria do Se na dor Pa u lo
Sou to, que de fi ne a Uni da de de Fi an ça
Pe nal – UFP, al te ra arts. do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go
de Pro ces so Pe nal, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

Re la tor (Ad hoc) Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, em ca rá ter 
ter mi na ti vo o Pro je to de Lei do Se na do nº 219, de
2000, de au to ria do ilus tre Se na dor Pa u lo sou to, que 
“De fi ne a Uni da de de Fi an ça Pe nal – UFP, al te ra
arts. do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de
1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.”

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, pre ten de cri ar a Uni da de de Fi an -
ça Pe nal – UFP, como re fe ren ci al para o cál cu lo e
apli ca ção da fi an ça pe nal, de i xan do ao Exe cu ti vo a
in cum bên cia de es ta be le cer o seu va lor. A UFP
subs ti tui os in de xa do res Sa lá rio Mí ni mo de Re fe rên -
cia e Bô nus do Te sou ro Na ci o nal – BTN, uti li za dos,
até en tão, como re fe ren ci a is para o es ta be le ci men to 
da fi an ça e que se tor na ram ob so le tos.

Com a pro pos ta quer-se, ain da, in tro du zir no
De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có -
di go de Pro ces so Pe nal o novo con ce i to. Apre sen -
tam-se, tam bém, su ges tões vi san do ao apri mo ra -
men to do tex to dos arts. 322 e 332, para tor ná-los
mais cla ros e ade qua dos à dou tri na pe nal vi gen te.

II – Aná li se

A ini ci a ti va não con tra ria dis po si ções cons ti tu ci -
o na is ou in fra cons ti tu ci o na is.

Qu an to ao seu mé ri to, mos tra-se cri a ti va e ju ri -
di ca men te efi caz. A uti li za ção de in de xa do res eco nô -
mi cos para a apli ca ção do ins ti tu to da fi an ça pe nal,
que po dem tor nar-se ob so le tos ou ina pli cá ve is, tem
le va do ao es ta be le ci men to de fi an ças, como bem diz
o pro po nen te: “... de va lor ín fi mo, que be i ram o ri dí cu -
lo e que ne gam as con si de ra ções que a lei obri ga a
au to ri da de con ce den te a ob ser var (na tu re za e gra vi -
da de da in fra ção, con di ções pes so a is e vida pre gres -
sa do acu sa do e as cus tas pro vá ve is do pro ces so, até 
fi nal jul ga men to)”.



A ado ção de um re fe ren ci al, cuja al te ra ção não
de pen de de ini ci a ti va le gis la ti va, mas, tão so men te,
de de cre to exe cu ti vo, sem pre que tor nar-se de sa tu a li -
za do, evi ta, in du bi ta vel men te, os in con ve ni en tes aci -
ma apon ta dos, além de per mi tir uma ma i or per ma -
nên cia do tex to le gal.

As al te ra ções re a li za das no Có di go de Pro ces -
so Pe nal, para ade quá-lo à in tro du ção do novo con ce -
i to (UFP) e lhe dar ma i or cla re za, obe de cem às nor -
mas da boa téc ni ca le gis la ti va.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi no fa vo ra vel men te à apro va ção 
do Pro je to de Lei do Se na do nº 219, de 2000.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral – Pre si den te, Osmar Dias – Re la tor
(Ad hoc) Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – Pe -
dro Ubi ra ja ra – Ma gui to Vi le la – Bel lo Par ga – Íris
Re zen de – Ger son Ca ma ta – José Fo ga ça – José
Edu ar do Du tra – Mar lu ce Pin to – Antô nio Car los
Jú ni or – Ma ria do Car mo Alves.



PARECER Nº 953, 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 75, de
2001 (nº 620/2000, 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 Di fu são Co mu ni tá ria do
Ca to lé a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Cam pi na Gran -
de, Esta do da Pa ra í ba.

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 75, de 2001 (nº 620, 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 Di fu são co mu ni tá ria do
Ca to lé a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 516, 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 109,
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 Di fu -
são Co mu ni tá ria do Ca to lé:
• Pre si den te – Mas si lon Gon za qa de Luna

• Vice-Pre si den te – Antô nio Ro nal do P. da Sil va
• Se cre tá rio Ge ral – Ma ria Adna ir Bri to Ba tis ta

• 2º Se cre tá rio – Iva ni Dan tas B. So bral Andra de
• Te sou re i ro – Ro mil da Alves Ri be i ro

• 2º Te sou re i ro – Ana Lú cia Oli ve i ra de A. Luna
• Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção – Iana Albu -
quer que Andra de

• Di re tor de Ope ra ções – Mag dô nia Alves 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 Mar ce lo Bar bi e ri.

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 75, 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 Di fu são Co mu ni -
tá ria do Ca to lé 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 28 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Hugo Na po leão, Re la tor
– Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Car los Pa tro cí nio – Alva ro Dias – Ca sil do Mal da -
ner – Ge ral do Althof – Edu ar do Su plicy – Pe dro
Ubi ra ja ra – Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi ran da –
Arlin do Por to – Ger son Ca ma ta – José Fo ga ça –
Mar lu ce Pin to – Osmar Dias.

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;
..........................................................................



CA PÍ TU LO 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 954, 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 112, de 2001 (nº
426/2000, 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 ABC
Rá dio e Te le vi são Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Bar ba ce na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i 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 112, de 2001 (nº 426, 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 ABC Rá dio e Te -
le vi são 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 ba -
ce na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 214, 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 547,
de 29 de ou tu bro de 1997, 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 si den 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 ABC
Rá dio e Te le vi são Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Hé lio Ca lix to da Cos ta 3.831
• José Ca lix to da Cos ta Fi lho 1.064
• José Ru bens Hen ri ques Albu quer que 425
To tal de Co tas           5.320

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 Cé sar Ban de 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.

Bar ba ce na é um dos mais im por tan tes mu ni cí -
pi os mi ne i ros, e um dos lí de res da re gião cen tral do
Esta do. Com uma po pu la ção su pe ri or a 100 mil ha -
bi tan tes e um de sen vol vi men to só cio cul tu ral in ve já -
vel, Bar ba ce na dis põe de qua tro emis so ras de rá dio
e seis jor na is, que ga ran tem à po pu la ção um ele va -
do ní vel de cul tu ra e de in for ma ção.

Te nho uma re la ção es pe ci al e ca ri nho sa com
Bar ba ce na, que se es ten de ao pe río do em que de -
sem pe nhei, por qua tro ve zes con se cu ti vas, man da to 
de de pu ta do fe de ral, e se for ta le ceu quan do ocu pei
a che fia do go ver no. É, por tan to, com imen sa sa tis -
fa ção, que dou pa re cer fa vo rá vel à re no va ção da
per mis são ou tor ga do à ABC Rá dio e Te le vi são para
con ti nu ar ope ran do em Bar ba ce na.



III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 112, 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 ABC Rá dio e Te le vi 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 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, 28 de agos to de 2001.  – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Ca sil do
Mal da ner – Edu ar do Su plicy (absten ção) – Pe dro
Ubi ra ja ra – Ge ral do Cân di do (absten ção) – Ma u ro
Mi ran da – Arlin do Por to – Na bor Jú ni or – Hugo
Na po leão – Ge ral do Althoff – Ma ri na sil va. (absten -
ção)

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;

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

CA PÍ TU LO 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 955, 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 121, de 2001 (nº
614/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que re no va à per mis 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 fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i 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 121, de 2001 (nº 614, 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 Ita ti a ia
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 Belo Ho ri zon -
te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 104, 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 192,
de 26 de no vem 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.

E 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 Lida:

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 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.

A Rá dio Ita ti a ia é uma das mais tra di ci o na is
emis so ras de rá dio FM de Belo Ho ri zon te, pois está
no ar des de maio de 1955, por tan to, por um pe río do
su pe ri or a 46 anos.

Nes se lon go tem po, a emis so ra pas sou por di -
ver sas fa ses de ex pan são de sua pro gra ma ção, con -
si de ra da me lhor qua li da de e es sen ci al men te vol ta da
ao per ma nen te de sen vol vi men to dos va lo res cul tu ra -
is da po pu la ção de Belo Ho ri zon te e de sua Re gião
Me tro po li ta na.

É, por tan to, com enor me sa tis fa ção, que dou
pa re cer fa vo rá vel ao pro je to que re no va a per mis são
à Rá dio Ita ti a ia pata dar pros se gui men to às suas ati -
vi da des.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 121, 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 ti a ia 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 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. 28 de agos to de 2001 – Ri -
car do San tos, Pre si den te:  Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor: Ju vên cio da Fon se ca –  Nilo Te i xe i ra Cam -

pos – Car los Pa tro cí nio  Álva ro Dias – Ca sil do Mal -
da ner –  Edu ar do Su plicy (abs ten ção) Pe dro Ubi ra -
ja ra Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Ma u ro Mi ran da 
– Arlin do Por to – Na bor Ju ni or – Hugo Na po leão –
Ge ral do Althoff – Ma ri na Sil va (abs ten ção)

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;
....................................................................................

CA PÍ TU LO 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 e 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 956, 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 129, de
2001 (nº 629/2000, 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 e Co mu ni tá ria dos
Mo ra do res do Cen tro da Vi tó ria de San to
Antão 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 to Antão,
Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Co e lho

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 129, de 2001 (nº 629, 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 e Co mu ni tá ria dos 
Mo ra do res do Cen tro da Vi tó ria de San to Antão 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 to Antão, Esta do de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 589, 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 85, 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 Cul tu ral e
Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do Cen tro da Vi tó ria de
San to Antão:

• Pre si den te – De nil son José de Melo Ca ne jo
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Cris ti a no de Melo Vas con ce los
• Di re tor Fi nan ce i ro – San dra Ma ria da Sil va
• Di re tor de Ope ra ções – Ro ber to Alves de Pa i va
• Di re tor de Even tos – Ma ria Apa re ci da P.C. da Sil va
• Di re tor de Pa tri mô nio – Ade li na Pe re i ra Go mes
• Di re tor téc ni co – Se ve ri na Ma ria da Con ce i ção

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 Sam pa io Dó ria.

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 cões,
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.

II – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 129, 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 Cul tu ral e Co mu ni tá -
ria dos Mo ra do res do Cen tro da Vi tó ria de San to
Antão 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, 28 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – José Co e lho, Re la tor –
Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Edu ar do Su plicy
– Pe dro Ubi ra ja ra – Ge ral do Cân di do – Na bor Jú -
ni or – Ma u ro Mi ran da – Arlin do Por to – Ge ral do
Althoff – Ma ri na Sil va – Osmar Dias – Mar lu ce Pin -
to – José Fo ga ça – Ger son Ca ma ta.

PARECER Nº 957, 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 131, de
2001 (nº 507/2000, 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 Rá di o di fu são 
e TV Ja bo ti ca tu bas 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 bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i 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 o nº 131, de 2001 (nº 507, 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 e TV Ja bo ti ca tu bas 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 bo ti ca tu bas, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 115, 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 226, e
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 de Ra di o di fu são e TV Ja bo ti ca tu bas:

• Pre si den te – Fá bio Mo re i ra San tos
• Vice-Pre si den te – Wan der Melo Dias Du ar te
• Se cre tá rio – Edwar Ge ral do Mar ques da Sil va
• Te sou re i ro – Val dir So a res Tor res

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 Sam pa io Dó ria.

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.

Lo ca li za do na re gião cen tral de Mi nas Ge ra is, a
63 qui lô me tros de Belo Ho ri zon te, Ja bo ti ca tu bas pre -
pa ra-se para re ce ber sua pri me i ra emis so ra, jus ta -
men te uma rá dio co mu ni tá ria, cujo com pro mis so é

tra ba lhar em fa vor do de sen vol vi men to só cio-cul tu ral
do mu ni cí pio.

É, por tan to, com a ma i or sa tis fa ção que dou pa -
re cer fa vo rá vel ao pro je to que vi a bi li za a ins ta la ção da 
rá dio co mu ni tá ria de Ja bo ti ca tu bas.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 131, 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 e TV Ja bo ti ca tu bas 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 cão 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, 28 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do Mal da ner – Ge -
ral do Althoff – Edu ar do Su plicy – Pe dro Ubi ra ja ra
– Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi ran da – Arlin do Por -
to – Na bor Jú ni or – Hugo Na po leão – Ma ri na Sil va.

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 958, 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 140, de
2001 (nº 688/2000, 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 Li ber ten se de
Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Li ber -
da de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Ad Hoc: 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 140, de 2001 (nº 688, 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 Li ber ten se de
Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Li ber da de, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 238, 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 19, de
2 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 § 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 Co mu ni -
tá ria Li ber ten se de Ra di o di fu são:

• Pre si den te – Pa u lo Mar ce lo Bar bo sa Lima

• Vice-Pre si den te – José Reis de Si que i ra Men des

• Se cre tá rio – Ro gé rio Luiz Ama ral Gif fo ni

• Te sou re i ro – Davi Te o do ro 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 Babá.

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 140, 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 
Li ber ten se de Ra di o di fu são 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, 28 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Arlin do Por to, Re la tor
(Ad Hoc) – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Ca sil -
do Mal da ner – Hugo Na po leão – Edu ar do Su plicy
– Pe dro Ubi ra ja ra – Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi -
ran da – Ger son Ca ma ta – José Fo ga ça – Osmar
Dias – Mar lu ce Pin to.



PARECER Nº 959, 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 144, de
2001 (nº 697/2000, 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 para o de sen -
vol vi men to de Car mó po lis de Mi nas e Re -
gião a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Car mó po lis de
Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: (Ad Hoc) 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 144, de 2001 (nº 697, 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 para o De -
sen vol vi men to de Car mó po lis de Mi nas e Re gião a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Car mó po lis de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 121,
de 3 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 çôes 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 para o De sen vol vi men to de Car mó po lis de Mi -
nas e Re gião:

• Pre si den te – Te re zi nha Ma ria de Je sus Na ci men to

• Vice–Pre si den te – Ro se li Ro dri gues da Sil va

• 1º Se cre tá rio – Ká tia Re gi na Vi e i ra

• 2º Se cre tá rio – Cle i de da Sil va Fre i tas

• 1º Te sou re i ro – Ira ni de Fá ti ma Cos ta

• 2º Te sou re i ro – Afon so da Cos ta Le i te

• Pre si den te do Con se lho Fis cal – Antô nia Darc de
  Andra de

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 Ro dri gues.

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 144, 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 para o
De sen vol vi men to de Car mó po lis de Mi nas e Re gião
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, 28 de agos to de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Arlin do Por to, Re la tor
(Ad Hoc) – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Ca sil -
do Mal da ner – Edu ar do Su plicy – Pe dro Ubi ra ja ra
– Hugo Na po leão – Ma u ro Mi ran da – Ger son Ca -
ma ta – José Fo ga ça – Mar lu ce Pin to – Osmar Dias.

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;
....................................................................................

Ca pí tu lo 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 960, 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 146, de
2001 (nº 698/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
UMAC — União Mu ni ci pal das Asso ci a -
ções Co mu ni tá ri as de Cur ve lo a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Cur ve lo, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i 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 146, de 2001 (nº 698, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a UMAC – União Mu ni ci pal das Asso ci a -
ções Co mu ni tá ri as de Cur ve lo a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cur ve lo, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

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 123,
de 3 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 § lº do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si çâo 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 UMAC — União Mu ni -
ci pal das Asso ci a ções Co mu ni tá ri as de Cur ve lo:

• Pre si den te – Ru bens Sil vé rio da Sil va
• Vice-Pre si den te – Mar lei Ro cha de Oli ve i ra
• 1º Se cre tá rio – Ma ria T. Di niz da Sil va
• 2º Se cre tá ria – Ká tia Va la da res Ro dri gues
• 1º Te sou re i ro – Ma no el Cris ti a no da Sil va
• 2º Te sou re i ro – Gil ber to Bra ga

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 Co ra u ci So bri nho.

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.

Den tre os mu ni cí pi os da re gião cen tral de Mi nas 
Ge ra is, Cur ve lo me re ce des ta que, pela ca pa ci da de
de tra ba lho de seu povo e pelo de sem pe nho dos seus 
go ver nan tes. Com seus 70 mil ha bi tan tes, Cur ve lo,
que está a ape nas 163 qui lô me tros de Belo Ho ri zon -
te, des ta ca-se como um dos ma i o res pro du to res de
mi lho do Esta do.



Co nhe ço bem Cur ve lo, a quem fiz vá ri as e ines -
que cí ve is vi si tas, quer como par la men tar, quer como
Go ver na dor de Mi nas. Sem pre ad mi rei e apo i ei o
com pro mis so do seu povo e de suas li de ran ças com o 
pro gres so e o de sen vol vi men to do Mu ni cí pio.

Estou con ven ci do de que a ins ta la ção de uma
rá dio co mu ni tá ria em Cur ve lo, será mais um im por -
tan te pas so para o de sen vol vi men to só cio-cul tu ral,
eco nô mi co e po lí ti co do Mu ni cí pio.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 146, 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 UMAC — União Mu ni ci pal das
Asso ci a ções Co mu ni tá ri as de Cur ve lo 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, 28 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor  – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Ca sil do
Mal da ner – Edu ar do Su plicy – Pe dro Ubi ra ja ra –
Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi ran da – Arlin do Por to
– Na bor Jú ni or – Hugo Na po leão – Ge ral do Althoff 
– Ma ri na Sil va.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 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 961, 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 158, de
2001 (nº 573/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são do Sis te ma de Ra di o di fu são
Ve re das de Unaí 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 Unaí, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: (ad hoc) 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 158, de 2001 (nº 573, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são do Sis te ma de Ra di o di fu são
Ve re das de Unaí 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 Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 239, 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 242,
de 31 de de zem 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 Sis te ma de Ra di o di fu são Ve re das de Unaí 
Ltda.:

Nome dos Só ci os Co tis tas     Co tas de Par ti ci pa ção
• Hum ber to Eus tá quio Lis boa Fre de ri co 43,14
•  Wâ nia Apa re ci da Nas ci men to Fre de ri co 9,80
• José Ba tis ta dos San tos Fur ta do 47,06
To tal de Co tas          100

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 Edmar 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.

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 Rá dio Ve re das de Unaí 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 158, de 200l, 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 Sis te ma de Ra di o di fu -
são Ve re das de Unaí 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 158, 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 242, de 31 de de zem bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 2 de maio de 1996, a per mis -
são do Sis te ma de Ra di o di fu são Ve re das de Unaí
Ltda., ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Ve re das de
Unaí 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 Unaí,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, em 28 de agos to de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la -
tor (ad hoc) – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Ca sil -
do Mal da ner – Hugo Na po leão – Edu ar do Su plicy
(abs ten ção) – Pe dro Ubi ra ja ra – Ge ral do Cân di do
(abs ten ção) – Ma u ro Mi ran da – Ger son Ca ma ta –
José Fo ga ça – Mar lu ce Pin to – Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 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 962, 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 161, de
2001 (nº 669/2000, 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 Aca i a ca Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Ouro Pre to,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i 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 161, de 2001 (nº 669, 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 Aca i a ca 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 Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 78, 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 10
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 com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Aca i a ca Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
• Tan cre do Antô nio Na ves 58.014
• Da ni e la Ga uz zi Car ne i ro 586
To tal de Co tas 58.600

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.

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 Rá dio Cul tu ra de Ita bi ri to 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.

Ouro Pre to, que cos tu mo cha mar de a ter ra dos
li ber ta do res do Bra sil, ex tra po la o es pa ço po lí ti co-cul -
tu ral de Mi nas para trans for mar-se em sím bo lo da
Incon fi dên cia Mi ne i ra que re pre sen tou a li ber ta ção do 
País.

Cen tro cul tu ral dos mais ati vos em Mi nas Ge ra -
is, Ouro Pre to ofe re ce aos jo vens de Mi nas e do Bra sil 
a tra di ção e a com pe tên cia dos seus cur sos de en ge -
nha ria nas mais di ver sas es pe ci a li da des, man ten do a 
tra di ção mi ne ra do ra que fez a His tó ria da re gião.

Sua uni ver si da de é das mais atu an tes e seu re -
cen te Cen tro de Con ven ções ofer ta um es pa ço am plo 
e mo der no para os mais di ver sos even tos so ci a is,
eco nô mi cos e cul tu ra is.

É com ma i or ale gria que dou pa re cer fa vo rá vel à 
con ti nu a ção das ati vi da des da Rá dio Aca i a ca, uma
das mais im por tan tes de Ouro Pre to, com quem te nho 



uma lon ga re la ção de afe to que se for ta le ce com o
pas sar do tem po.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 161, 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 Aca i a ca 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,
com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 161, de 2001, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to de 10 de ja ne i ro de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 5 de ou tu bro de 1992, a con ces são
da Rá dio Aca i a ca Ltda, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Cul tu ra de Ita bi ri to 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
Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 28 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Ca sil do
Mal da ner – Edu ar do Su plicy (absten ção) Pe dro
Ubi ra ja ra – Ge ral do Cân di do (absten ção) Ma u ro
Mi ran da – Arlin do Por to – Na bor Jú ni or – Hugo
Na po leão – Ge ral do Althoff – Ma ri na Sil va (absten -
ção).

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 963, 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 163, de
2001 (nº 689, 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 99 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 Bal neá rio Cam bo riú, Esta do de 
San ta Ca ta ri na“.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

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 163, de 2001 (nº 689, 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 99 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 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 452, 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 13, de
17 de ja ne i ro 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 do em pre -
en di men to Rá dio 99 FM Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta   Co tas de Par ti ci pa ção
• Car los Alber to Spi nel li  2.000
• Wal dir Edu ar do Mar tins Fi lho 2.000
To tal de Co tas 4 . 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 Mar çal Fi lho.

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 163, 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 99 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, 28 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor
– Ju vên cio da Fon se ca– Nilo Te i xe i ra Cam pos –

Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Ca sil do Mal da -
ner – Hugo Na po leão – Edu ar do Su plicy (abs ten -
ção) – Pe dro Ubi ra ja ra – Ge ral do Cân di do (abs ten -
ção) – Ma u ro Mi ran da – Arlin do Por to – Na bor Jú -
ni or – Ma ri na Sil va (abs ten ção) – Ger son Ca ma ta –
José Fo ga ça – Mar lu ce Pin to – Osmar Dias.

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. 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;
....................................................................................

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 964, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de
2001 (nº 702/2000, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural
Comunitária de Codó a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Codó, Estado do Maranhão.

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 181, de 2001 (nº 702, 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 de
Codó a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Codó, Esta do do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 815, 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 149,
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 Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Codó:

• Pre si den te – Ma ria Dá lia Vaz da Cruz
• Vice-Pre si den te – Fer nan do Hen ri que de O.  Fi lho
• Se cre tá rio – José Bar re to Roma Rêgo Bar ros
• Te sou re i ro – Cos tan ti no da Sil va Ma cha do
• Di re tor de Pa tri mô nio – Osnil do Ara ú jo Te i xe i ra

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, Deputado Bispo Wanderval.

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 181, 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 Cul tu ral Co mu ni tá ria
de Codó 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, 28 de agos to de 2001.  – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Hugo Na po leão, Re la tor 
– Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Ca sil do Mal da -
ner – Ge ral do Althoff – Edu ar do Su plicy – Pe dro
Ubi ra ja ra – Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi ran da –
Arlin do Pon to – Na bor Jú ni or – Ma ri na Sil va –
Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA 
REPÚBLICA 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;
............................. ..............................................

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 965, 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 202, de
2001 (nº 833/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
ACB –  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bra ço -
nor ten 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 Bra ço do
Nor te, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

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 202, de 2001 (nº 833, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a ACB Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bra ço -
nor ten 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 Bra ço do Nor te, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

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 257,
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 ACB – Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Bra ço nor ten se:

• Pre si den te – Edu ar do Cláu dio

• Vice–Pre si den te – João Del la Gi us ti na

• 1º Se cre tá rio – João Nas ci men to da Sil va

• 2º Se cre tá rio – Jo a ci Nu nes

• 1º Te sou re i ro – Ru ber val Fre i tas Uli a no

• Te sou re i ro – Olím pio Prá.

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 nº 202, 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 ACB – Asso ci a ção Co mu -
ni tá ria Bra ço nor ten 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, 28 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la -
tor – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Ca sil do
Mal da ner – Hugo Na po leão – Edu ar do Su plicy –
Pe dro Ubi ra ja ra – Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi -
ran da – Arlin do Por to – José Fo ga ça – Ger son
Ca ma ta – Osmar Dias – Mar lu ce Pin to.



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  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 966, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de
2001 (nº 789/2000, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvi–
mento Cultural e Artístico de Ibiporã a
executar serviço de radiodifusão comunitá– 
ria na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná.

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 205, de 2001 (nº 789, 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 De sen vol -
vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Ibi po rã a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ibi po rã, 
Esta do do Pa ra ná.

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 189,
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 § 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 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 Co mu ni tá -
ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Ibi po rã:

• Pre si den te – Luiz Be ne dic to Pra ta
• Vice-Pre si den te – Jo a quim Gon çal ves Pi gar ro 

• 1º Se cre tá rio – Ma no el Sil va Me ne zes

• 2º Se cre tá rio – José Ade mir de Oli ve i ra

• 1º Te sou re i ro – Do min gos San zo vo

• 2º Te sou re i ro – Wal mir Ho no ra to da Sil va

• Di re tor Admi nis tra ti vo – Ge ral do José Fer re 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 Mar çal Fi lho.

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, as 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 205, 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 De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Ibi po rã 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, 28 de agos to de 2001.– Ri -
car do San tos, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor –
Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Car los Pa tro cí nio – Fran ce li no Pe re i ra – Ca sil do
Mal da ner – Edu ar do Su plicy – Pe dro Ubi ra ja ra –
Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi ran da – Arlin do Por to
– Na bor Jú ni or – Hugo Na po leão – Ge ral do Althoff 
– Ma ri na Sil va – José Co e lho – Mo re i ra Men des.

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 e 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 967, 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 208, de
2001, (nº 814/2000, 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 Edu ca ção Ambi -
en tal de Far tu ra exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Far tu -
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 208, de 2001 (nº 814, 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 Edu ca ção
Ambi en tal de Far tu 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 Far tu ra, Esta do de São
Pa u lo. 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 279,
de 14 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 Edu ca ção Ambi en tal de Far tu ra:
• Pre si den te – Ele nil son Apa re ci do Ro so len
• Vice–Pre si den te – João Lu vi son
• Se cre tá rio – Mar ce lo Joel Del Nó bi le
• Te sou re i ro – Olympio So a res de Sou za 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 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 208, 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 Edu ca ção
Ambi en tal de Far tu 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, 28 de agos to de 2001. –  Ri -
car do Fon se ca, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor
– Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Ca sil do Mal da -
ner – Edu ar do Su plicy – Pe dro Ubi ra ja ra – Ge ral do 
Cân di do – Ma u ro Mi ran da – Arlin do Por to – Na bor
Jú ni or – Hugo Na po leão – Ge ral do Althoff – Ma ri -
na Sil va – Fran ce li no Pe re i ra.

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 968, 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 209, de
2001 (nº 828/2000, 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 de Três
La go as a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Três La go -
as, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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 209, de 2001 (nº 828, 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 de
Três La go as a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Três La go as, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.274,
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 293,
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 Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Três La go as:



• Pre si den te – Ri ve li no José de Sou za

• Vice-Pre si den te – Val mir da Sil va

• 1º Se cre tá rio – Mara Cris ti na Vi a na Bel chi or

• 2º Se cre tá rio – Ri car do Ca sas co Oli ve i ra

• 1º Te sou re i ro – Ivam José de Sou za

• 2º Te sou re i ro – Orlan da Gar cia Pe re 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 Mag no Mal ta.

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.

II – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 209, 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 Cul tu ral Co -
mu ni tá ria de Três La go as 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 28 de agos to de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Pe dro Ubi ra ja ra,
Re la tor – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Car los Pa tro cí nio – Alva ro Dias –
Edu ar do Su plicy – Ge ral do Althof – Ge ral do
Cân di do – Arlin do Por to – Ma u ro Mi ran da – Na -
bor Jú ni or – Hugo Na po leão – Ca sil do Mal da -
ner – Ma ri na Sil va.

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 969, 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 210, de
2001 (nº 829/2000, 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 Novo Alvo re cer
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Eldo ra do, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

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 210, de 2001 (nº 829, 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 Novo Alvo re -
cer a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Eldo ra do, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.274,
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 302,
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 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 Co mu ni -
tá ria Novo Alvo re cer:

•  Pre si den te — Eu cli des Mar tins Amo rim

• Vice-Pre si den te – Car los Ro ber to Mot ta 

 1º Se cre tá rio — Ana Apa re ci da Hols bach

• 2º Se cre tá rio – Ma ria Apa re ci da Da cal Coan

• 1º Te sou re i ro — Odo ri Antô nio de Car li Mo ra is

• 2º Te sou re i ro — Sér gio T. T. So no da

• Pres. Con se lho Fis cal – Edgar Mar tins Amo rim
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 Ney Lo pes.

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 910, 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 Novo
Alvo re cer 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, 28 de agos to de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te  – Pe dro Ubi ra ja ra, Re la -
tor  – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam pos
– Car los Pa tro cí nio – Alva ro Dias – Edu ar do Su -
plicy – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Arlin -
do Por to – Ma u ro Mi ran da– Na bor Jú ni or – Hugo
Na po leão – Ma ri na Sil va – José Fo ga ça – Osmar
Dias – Mar lu ce Pin to – Ger son Ca ma ta.

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 970, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e de fe sa Na ci o nal ao Re que ri men to
nº 546, de 2000, de au to ria do se na dor
Pe dro Si mon, que re quer, atra vés, do Ple -
ná rio, seja trans mi ti da aos Che fes de
Esta do de Isra el e da Au to ri da de Na ci o -
nal Pa les ti na e ao Se cre tá rio-Ge ral das
Na ções Uni das ma ni fes ta ção de apo io do 
Se na do Fe de ral Bra si le i ro às ini ci a ti vas
que ob je ti vem acor do de paz para a
ques tão ju da i co pa les ti na no Ori en te Mé -
dio, as sim como so li ci ta o en ca mi nha -
men to des ta pro po si ção ao Po der Exe cu -
ti vo para co nhe ci men to.

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

I – Re la tó rio

O pre sen te re que ri men to, de au to ria do no bre
Se na dor Pe dro Si mon, re quer ao Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, com fun da men to no art. 222 do Re gi -
men to Inter no, ”seja trans mi ti da aos Che fes de Esta -
do de Isra el e da Au to ri da de Na ci o nal Pa les ti na e ao
Se cre tá rio Ge ral da Orga ni za ção das Na ções Uni das
ma ni fes ta ção de apo io do Se na do Fe de ral bra si le i ro
às ini ci a ti vas que ob je ti vem acor do de paz para a
ques tão ju da i co-pa les ti na no Ori en te Mé dio, as sim
como so li ci ta o en ca mi nha men to des ta pro po si ção ao 
Po der Exe cu ti vo para co nhe ci men to".

Na sua jus ti fi ca ção, o au tor do re que ri men to
res sal ta, an tes de tudo, as hos ti li da des que, in fe liz -
men te, se ve ri fi cam no Ori en te Mé dio, onde di ver gên -
ci as mi le na res en tre os po vos mul çu ma nos e ju de us
re sul tam em lu tas san gren tas e dra má ti cas.

Lem bra, em se gui da, a fi gu ra do sa u do so Pri -
me i ro-Mi nis tro Yitz hak Ra bin e do lí der da na ção pa -
les ti na Yas ser Ara fat, que re pre sen tam, pe ran te a hu -
ma ni da de, sím bo los de luta pela paz. Argu men ta que
ain da não foi al can ça da a de se já vel har mo nia en tre
os dois po vos, mas, por ou tro lado, para a sor te da hu -
ma ni da de, exis tem os que se em pe nham pela con -
cre ti za ção des se ide al. Assi na la, ain da, que:

(...) o mun do quer a paz. O Bra sil que, com sua
cos tu me i ra hos pi ta li da de, re ce beu e re ce be gran des
con tin gen tes de to dos os po vos, quer a paz. (..) Não

avan ça mos até ago ra na Ra zão Ma i or de es tar mos
aqui como es pé cie, como gen te res pon sá vel pela
nos sa pró pria gen te, pelo nos so mun do, pela ma ra vi -
lha da cri a ção di vi na, que seja lá como se es cre va,
como se con tem ple, é Uma e quer a Paz e o Amor en -
tre os Ho mens. Que a Ter ra sa i ba que mul çu ma nos,
ju de us, cris tãos, hin dus, bu dis tas e to dos ou tros sa i -
bam: a har mo nia é ine vi tá vel, po rém se ria mu i to bom
que acon te ces se ago ra.

É o re la tó rio.

II – Voto

O re que ri men to é ple na men te opor tu no pela no -
bre za do ide al que en cer ra. Com efe i to, é dig na de en -
cô mi os toda ini ci a ti va que re pre sen te a bus ca do en -
con tro do tão an si a do ca mi nho da paz mun di al e, por
essa ra zão, me re ce apla u so a ati tu de te naz e co ra jo -
sa dos lí de res, com os qua is essa Casa, se apro va do
o pre sen te do cu men to, se con gra tu la rá.

Opi na mos, pois, pela apro va ção do pre sen te re -
que ri men to, dada a sua opor tu ni da de e con ve niên cia.

Sala das Co mis sões, 4 de se tem bro de 2001. –
Jef fer son Pe res, Pre si den te – Fer nan do Ma tu sa -
lém, Re la tor – José Co e lho – José Alen car – Bel lo
Par ga – Iris Re zen de – Pe dro Si mon – Na bor Ju ni -
or – Ber nar do Ca bral – Tião Vi a na – Edu ar do Su -
plicy, Re la tor ad hoc – Ro ber to Sa tur ni no – João
La ber to Sou za.

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. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, peço a V. Exª que me ins cre va para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Da
mes ma for ma, Sr. Pre si den te, peço que V. Exª me ins -
cre va para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, tam bém 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. Exªs se rão aten di dos na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 292 a
294, de 2001, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com
pra zo de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias úte is, nos 
ter mos do art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de
acor do com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, po -
de rão re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte -
is, pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o
Re que ri men to nº 546, de 2000, do Se na dor Pe dro
Si mon, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, so li ci tan -
do, nos ter mos re gi men ta is, que, atra vés do Ple ná -



rio, seja trans mi ti da aos Che fes de Esta do de Isra el
e da Au to ri da de Na ci o nal Pa les ti na e ao Se cre tá -
rio-Ge ral das Na ções Uni das ma ni fes ta ção de apo io 
do Se na do Fe de ral Bra si le i ro às ini ci a ti vas que ob je -
ti vem acor do de paz para a ques tão ju da i co-pa les ti -
na no Ori en te Mé dio, as sim como so li ci ta o en ca mi -
nha men to des ta pro po si ção ao Po der Exe cu ti vo, fi -
gu ra rá na Ordem do dia da pró xi ma ses são de li be ra ti -
va or di ná ria, nos ter mos do art. 222, § 2º, 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 Mo za ril do Ca val -
can ti.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 77/01–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 219, de 2000, de au to ria
do Se na dor Pa u lo Sou to, que ”De fi ne a Uni da de de
Fi an ça Pe nal – UFP, al te ra ar ti gos do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so 
Pe nal, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral Pre -
si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Ci -
da da nia

Ofí cio nº 81/01–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela re je i ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 289, de 1999, de au to ria
do Se na dor Ma gui to Vi le la, que ”Alte ra a re da ção do
ar ti go 75 e seu § lº, e do art. 159 e seus §§ 1º, 2º e 3º,
do De cre to-Lei nº 2.848/40 (Có di go Pe nal Bra si le i ro),
e su pri me o Pa rá gra fo úni co do art. 8º da Lei nº
7.210/84 (Lei de Exe cu ção Pe nal), para au men tar a
pena para os cri mes de ex tor são me di an te se qües tro
e res trin gir o abran da men to na apli ca ção da pena“.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia

Ofí cio nº 83/01–PRESIDENCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 47, de 2000, de au to ria
do Se na dor Na bor Jú ni or, que ”Alte ra a Lei nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, que Re gu la men ta o ar ti go
37, in ci so XXI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor -
mas para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis tra ção Pú -
bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as, para o fim dis ci pli nar a
afi xa ção de pla ca in di ca ti va da re a li za ção de obras ou 
de ser vi ços nas con di ções e for mas que men ci o na“.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 91, §§3º e 5º, do Re gi men to Inter no,
fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si -
ção de re cur so por um dé ci mo da com po si ção da
Casa, para que os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 289, 
de 1999; e 47 e 219, de 2000, cu jos pa re ce res fo ram
li dos an te ri or men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 5.063, de 2001, na ori gem, de
24 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 187, de 2001 (2ª Câ ma ra), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da no Pe rí me tro de Irri ga ção Pi ra po -
ra/MG, obra sob a res pon sa bi li da de da Com pa nhia
de De sen vol vi men to dos Va les do São Fran cis co e do
Pa ra í ba (TC–005.395/2000-3 e TC-005.394/2000-6). 

O ex pe di en te, ane xa do ao Avi so nº 227, de
2000, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

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 exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

São li dos os se guin tes:



OF.093/2001 -GLPSB

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a V. Exª a in -

di ca ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di daOF.
100/2001-GLPSB

 Pro vi só ria nº 2.209, de 29 de agos to de 2001,
que ”au to ri za a União a cri ar a Co mer ci a li za do ra Bra -
si le i ra de Ener gia Emer gen ci al – CBEE, fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu lar
– Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga
Su plen te
– Se na dor Ade mir Andra de

Aten ci o sa men te, Se na dor Ade mir Andra de, Lí -
der do pos si ble.

OF.094/2001 -GLPSB

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a V. Exª a in -

di ca ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 2.210, de 29 de agos to de 2001, que
”abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia, no va lor de R$50.000.000,00, para
os fins que es pe ci fi ca“, fi can do a mes ma as sim cons -
ti tu í da:

Ti tu lar
– Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga
Su plen te
– Se na dor Ade mir Andra de

Aten ci o sa men te, Se na dor Ade mir Andra de, Lí -
der do pos si ble.

OF. 100/2001-GLPSB

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a V. Exª a in -

di ca ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 2.214, de 31 de agos to de 2001, que ”al -
te ra o art. 1º da Lei nº 10.261, de 12 de ju lho de 2001
(Po lí ti ca Ener gé ti ca Na ci o nal, mo no pó lio do pe tró -
leo)“, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu lar
– Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga
Su plen te
– Se na dor Ade mir Andra de

Aten ci o sa men te, Se na dor Ade mir Andra de, Lí -
der do pos si ble.

Ofí cio nº 400/01

Bra sí lia, 22 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 Eni Vol to li ni, como ti tu lar, e Pas tor Ama ril do,
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 2.208, de 17 de agos to de 2001 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”.

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

Ofí cio nº 434/01

Bra sí lia, 4 de se tem bro 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, o De pu ta -
do Ro ber to Ba les tra, como ti tu lar, e o De pu ta do Almir
Sá, 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 a Me di da Pro -
vi só ria nº 2.211, de 29 de agos to de 2001, que “al te ra
dis po si ti vos das Leis nºs 9.995, de 25 de ju lho de
2000, e 10.266, de 24 de ju lho de 2001, que dis põem
so bre as di re tri zes para a ela bo ra ção das leis or ça -
men tá ri as de 2001 e 2002, res pec ti va men te”.

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

Ofí cio nº 435/01

Bra sí lia, 4 de se tem bro 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, o De pu ta -
do Eli seu Mou ra, como ti tu lar, e o De pu ta do Si mão
Ses sim, 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 a Me di da
Pro vi só ria nº 2.212, de 30 de agos to de 2001, que



“cria o Pro gra ma de Sub sí dio à Ha bi ta ção de Inte res -
se So ci al – PSH, 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 436/01

Bra sí lia, 4 de se tem bro 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, o De pu ta -
do Luis Fer nan do, como ti tu lar, e o De pu ta do Eni Vol -
to li ni, 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 a Me di da
Pro vi só ria nº 2.214 de 31 de agos to de 2001, que ”al -
te ra o art. 1º da Lei nº 10.261, de 12 de ju lho de 2001,
que des vin cu la, par ci al men te, no exer cí cio de 2001, a 
apli ca ção dos re cur sos de que tra tam os arts. 48, 49 e
50 da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, per ten -
cen tes à União“.

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

Ofí cio nº 437/01

Bra sí lia, 4 de se tem bro 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, o De pu ta -
do José Ja ne ne, como ti tu lar, e o De pu ta do Va dão
Go mes,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 a Me di da
Pro vi só ria nº 2.209, de 29 de agos to de 2001, que ”au -
to ri za a União a cri ar a Co mer ci a li za do ra Bra si le i ra de 
Ener gia – CBEE“.

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

Ofí cio nº 438/01

Bra sí lia, 4 de se tem bro 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, o De pu ta -
do Eli seu Mou ra, como ti tu lar, e o De pu ta do João Piz -
zo lat ti, 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 a Me di da
Pro vi só ria nº 2.210, de 29 de agos to de 2001, que
”abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia, no va lor de R$ 50.000.000,00, para
os fins que es pe ci fi ca“.

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, 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 502, DE 2001

Nos ter mos do ar ti go 50, pa rá gra fo 2º da Cons ti -
tu i ção Fe de ral e no ar ti go 216 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que i ro que se jam so li ci ta das ao 
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or as se guin tes ques tões:

1) Infor mar to dos os re pas ses para in cen ti vo à ex -
por ta ção, dis cri mi nan do va lo res, no mes das em pre sas
fa vo re ci das, da tas e a fi na li da de de cada um dos re cur -
sos, des de ja ne i ro de 2000 até a pre sen te data;

2) O to tal de re cur sos re pas sa dos des de o mês
de ja ne i ro de 2000 até a pre sen te data;

3) Envi ar có pi as das atas de to das as re u niões
da Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or de ja ne i ro de 2000
até a pre sen te data;

4) Escla re cer o ór gão que, em úl ti ma ins tân cia,
de ci de pela apro va ção e li be ra ção dos re cur sos des ti -
na dos a in cen ti var as ex por ta ções (Ban co do Bra sil,
Ca mex, Mi nis té rio da Fa zen da ou Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or).

Sala das Ses sões, 12 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 503, DE 2001

Nos ter mos do ar ti go 50, pa rá gra fo 2º da Cons ti -
tu i ção Fe de ral e no ar ti go 216 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que i ro que se jam so li ci ta das ao 
Mi nis té rio da fa zen da as se guin tes ques tões:

1) Infor mar to dos os re pas ses para in cen ti vo à
ex por ta ção, dis cri man do va lo res, no mes das em pre -
sas fa vo re ci das, da tas e a fi na li da de de cada um dos
re cur sos, des de ja ne i ro de 2000 até a pre sen te data;

2) O to tal de re cur sos re pas sa dos des de o mês
de ja ne i ro de 2000 até a pre sen te data;

3) Envi ar có pi as das atas de to das as re u niões
da Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or de ja ne i ro de 2000
até a pre sen te data;

4) Escla re cer o ór gão que, em úl ti ma ins tân cia,
de ci de pela apro va ção e li be ra ção dos re cur sos des ti -
na dos a in cen ti var as ex por ta ções (Ban co do Bra sil,
Ca mex, Mi nis té rio da Fa zen da ou Mi nis té rio do de -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or).

Sala das Ses sões, 12 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

(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 do 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 em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 504, DE 2001

Re quer a in ser ção em Ata de voto
de pe sar pelo fa le ci men to do ex-De pu ta -
do Esta du al do Rio Gran de do Sul, Ro mil -
do Bol zan, com apre sen ta ção de con do -
lên ci as à fa mí lia.

Com fun da men to no dis pos to nos ar ti gos 218 e
221 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que -
i ro a Vos sa Exce lên cia a in ser ção em Ata de um Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to, no dia 8 de se tem bro de
2001, do ex-De pu ta do Esta du al Ro mil do Bol zan, com 
apre sen ta ção de con do lên ci as à sua fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Fa le ceu, no úl ti mo sá ba do, aos 69 anos de ida -
de, ví ti ma de cân cer, o ex-De pu ta do Esta du al, por
três man da tos, Ro mil do Bol zan. Era na tu ral de Osó -
rio. For ma do em Di re i to e ten do sido se mi na ris ta, to -
mou-se gran de pro fes sor de La tim, além de Psi co lo -
gia e So ci o lo gia, em vá ri as es co las.

Em 1959, ele geu-se Ve re a dor pelo PTB e, cin -
co anos mais tar de, pre fe i to de sua ci da de na tal,
pelo mes mo par ti do. Com a dis so lu ção do par ti dos
po lí ti cos, pelo re gi me mi li tar de 1964, fi li ou-se ao
MDB, ele gen do-se De pu ta do Esta du al em 1974 e
1978. Foi Pre si den te do Par ti do em Osó rio. Em
1979, com a Lei da Anis tia e a vol ta de Le o nel Bri zo -
la ao País, Ro mil do Bol zan fi li ou-se ao PDT. Par ti do
pelo qual se ele geu De pu ta do Esta du al, pela ter ce i -
ra vez, em 1982.

Em 1984, foi in di ca do, pela Assem bléia Le gis la -
ti va, Con se lhe i ro do Tri bu nal de Con tas do Esta do,
onde per ma ne ceu por 14 anos, ten do as su mi do a
Pre si dên cia do ór gão. Em 1997, foi in di ca do, pelo Go -
ver na dor do Esta do, Con se lhe i ro da Agên cia de Re -
gu la ção dos Ser vi ços Pú bli cos De le ga dos –
AGERGS. Em 1999, foi ele i to, por una ni mi da de, pe los 
seus pa res, Pre si den te da AGERGS, aí per ma ne cen -
do até dois me ses atrás, quan do foi hos pi ta li za do.

Bol zan foi, ain da, Con se lhe i ro do Grê mio de Por to
Ale gre, seu time do co ra ção.

O cor po de Ro mil do Bol zan foi ve la do no Sa lão
Jú lio de Cas ti lhos da Assem bléia Le gis la ti va do Rio
Gran de do Sul, sen do daí le va do para a Câ ma ra Mu -
ni ci pal de Osó rio e se pul ta do no Ce mi té rio Mu ni ci pal
de sua ci da de na tal, onde o Pre fe i to de cre tou luto ofi -
ci al por três dias.

Ro mil do Bol zan de i xa vi ú va Mari Mar ques Bol -
zan e ór fãos os fi lhos Ro mil do Jú ni or, Ma ri a ne, Lu ci a -
ne, Mar cos e Ana li ce.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido 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
as Srªs e os Srs. Se na do res que o de se ja rem.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 505, DE 2001

Os Se na do res sig na tá ri os des te re que ri men to,
so li ci tam, nos ter mos dos arts. 218 e 221 e seus in ci -
sos, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in -
ser ção em ata de voto de pe sar pelo fa le ci men to de
Antô nio da Cos ta San tos, o To ni nho do PT, Pre fe i to do 
Mu ni cí pio de Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo, bru tal -
men te as sas si na do no dia de on tem. Ou tros sim e, de
acor do com as tra di ções da Casa re que re mos se jam
ain da pres ta das as se guin tes ho me na gens:

– apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia do
com pa nhe i ro fa le ci do e à ci da de de Cam pi nas — SP,
onde To ni nho exer cia a fun ção de Pre fe i to; e

– que o Se na do se faça re pre sen tar em seu fu -
ne ral.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2001. –
José Edu ar do Du tra – He lo i sa He le na – Pa u lo Har -
tung – Ge ral do Cân di do – Emí lia Fer nan des – Edu -
ar do Su plicy.



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido 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
as Srªs e os Srs. Se na do res que o de se ja rem.

Em vo ta ção o re que ri men to.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – 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, faço o en -
ca mi nha men to da vo ta ção do re que ri men to de pe -
sar pela mor te do Pre fe i to de Cam pi nas, Antô nio da
Cos ta San tos, o To ni nho do PT, uma das pri me i ras
li de ran ças do Par ti do em sua ci da de.

To ni nho, que foi dou tor em Urba nis mo pela Uni -
ver si da de de São Pa u lo e pro fes sor da PUC de Cam -
pi nas, ele geu-se, no úl ti mo ple i to, com 59,8% dos vo -
tos. Mi li tan te dos mo vi men tos so ci a is des de a dé ca da 
de 70, o com pa nhe i ro To ni nho do PT con tri bu iu com
vá ri os pro je tos de ur ba ni za ção de fa ve las, em Cam pi -
nas, no fi nal da dé ca da de 70. Foi tam bém um dos cri -
a do res das Assem bléi as do Povo, mo vi men to po pu lar 
que mu dou a his tó ria de seu Mu ni cí pio a par tir dos
anos 80.

To ni nho do PT, mais do que um bom po lí ti co
exer cen do fun ção pú bli ca, era um so ci a lis ta e de i xa
uma tra je tó ria de lu tas brus ca men te in ter rom pi da
pela vi o lên cia.

Ain da não es tão cla ras as cir cuns tân ci as em
que To ni nho foi as sas si na do. Entre tan to, pe las in for -
ma ções de que dis po mos, é di fí cil ace i tar mos a tese
da Po lí cia de que To ni nho te ria re sis ti do a um as sal to.
As in for ma ções são con tro ver sas, por que uma pes -
soa não pode ter sido mor ta pe las cos tas numa cir -
cuns tân cia como essa. Evi den te men te, tra ta-se de
um as sas si na to pre me di ta do.

Des sa for ma, en ca mi nho fa vo ra vel men te ao re -
que ri men to de voto de pe sar pela mor te do com pa -
nhe i ro To ni nho.

Mu i to obri ga do, 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.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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, em nome
da Li de ran ça do Go ver no, tam bém en ca mi nho fa vo -
ra vel men te ao re que ri men to, apro ve i tan do a opor tu -
ni da de para apre sen tar con do lên ci as à fa mí lia do
Pre fe i to To ni nho do PT, à po pu la ção de Cam pi nas e
ao Par ti do dos Tra ba lha do res.

Apro ve i to a opor tu ni da de para con de nar a bru -
ta li da de des se aten ta do, que tem co no ta ções po lí ti -
cas. É im por tan te que ele seja in ves ti ga do e que se -
jam pu ni dos os res pon sá ve is, para não dar mos gua ri -
da a esse tipo de ati vi da de.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

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, em nome do Par ti -
do So ci a lis ta Bra si le i ro, tam bém que ro so li da ri zar-me 
com o re que ri men to apre sen ta do pelo Se na dor Ge -
ral do Cân di do, de pro fun do pe sar por esse acon te ci -
men to tão con de ná vel e la men tá vel, que atin giu uma
das fi gu ras mais que ri das da po lí ti ca de São Pa u lo e
do Bra sil, que era o To ni nho, Pre fe i to de Cam pi nas.

La men to mu i to o que acon te ceu e ma ni fes to a
mi nha apre en são quan to à fal ta de uma ex pli ca ção
con vin cen te. Espe ro que o fato ve nha a ser des ven da -
do com ple ta men te para sa tis fa ção da opi nião pú bli ca
bra si le i ra e para que se faça jus ti ça.

Des sa for ma, fica aqui a pa la vra do PSB, de so li -
da ri e da de e de pe sar pro fun do pelo que se pas sou
com o To ni nho do PT, o Pre fe i to que ri do de Cam pi -
nas.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 505, 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 Pre si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Edu -
ar do Su plicy e José Edu ar do Du tra para re pre sen ta -
rem o Se na do no fu ne ral de Antô nio da Cos ta San tos, 
Pre fe i to do Mu ni cí pio de Cam pi nas, no Esta do de São 
Pa u lo.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.



Por per mu ta com o Se na dor Ney Su as su na, con -
ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des, do PT
do Esta do do Rio Gran de do Sul, por vin te mi nu tos.

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, Srªs e Srs. Se na do res, cada
vez mais acre di ta mos que um ou tro mun do é pos sí -
vel e ne ces sá rio. É com es tas pa la vras que ve nho à
tri bu na re gis trar que, hoje, em Por to Ale gre, está ha -
ven do o lan ça men to do II Fó rum So ci al Mun di al, que 
ocor re rá de 31 de ja ne i ro a 05 de fe ve re i ro de 2002.

O Fó rum, como to dos sa bem, foi re a li za do do fi -
nal de ja ne i ro a 05 de fe ve re i ro do ano pas sa do, na
ca pi tal ga ú cha, quan do foi de ter mi na da a sua con ti -
nu i da de na mes ma ci da de.

Em Por to Ale gre, hoje, es tão pre sen tes o Prê -
mio No bel da Paz de 1980, o ar gen ti no Adol fo Pe rez
Esqui vel, e o mé di co ita li a no Vi tó rio Agno let to, co or -
de na dor da Liga Ita li a na de Luta con tra a Aids e um
dos or ga ni za do res do Fó rum So ci al de Gê no va, ocor -
ri do na Itá lia, em ju nho. O Go ver na dor Olí vio Du tra e o 
Pre fe i to Tar so Gen ro tam bém es tão pre sen tes como
con vi da dos, pois são an fi triões do even to.

A ati vi da de, como to dos sa bem, é co or de na da
pelo Co mi tê Orga ni za dor Na ci o nal, for ma do por oito
or ga ni za ções.

Sr. Pre si den te, será re a li za da uma re u nião, em
ou tu bro, em Da kar, no Se ne gal, onde se rão apro va -
dos os te mas cen tra is da dis cus são, dan do iní cio, lo -
gi ca men te, ao pro ces so de di vul ga ção das pro pos tas
e or ga ni za ção do even to, que de ve rá atra ir pes so as
de vá ri os pa í ses. 

Aliás, o Se ne gal foi es co lhi do para sede des sa
re u nião pre pa ra tó ria com o in tu i to de for ta le cer os
mo vi men tos so ci a is afri ca nos. 

Por ou tro lado, tam bém é im por tan te que se re -
gis tre que hoje, em Por to Ale gre, está sen do ina u gu -
ra do o Me mo ri al do Fó rum So ci al Mun di al, no pré dio
do Me mo ri al do Rio Gran de do Sul. O Me mo ri al é uma 
ini ci a ti va do Go ver no do Esta do, com apo io do Ban ri -
sul e do Co mi tê Ga ú cho do Fó rum So ci al Mun di al.

Nes se Me mo ri al es ta rão dis po ní ve is fo tos, tex -
tos e pa les tras da pri me i ra edi ção, como tam bém a ta -
xa ção na ci o nal e in ter na ci o nal de im pren sa. Em ví -
deo, ha ve rá um acer vo de mais de oi ten ta ho ras, for -
ma do com as ima gens ce di das pela TV Edu ca ti va,
con ten do as pa les tras, os de po i men tos e os shows
re a li za dos du ran te o Fó rum So ci al de 2001, e tam -

bém o acer vo do Con se lho Esta du al dos Po vos Indí -
ge nas, com cer ca de dez ho ras de ma te ri al gra va do
no acam pa men to in dí ge na do Fó rum So ci al Mun di al
de 2001. Para pes qui sa via Inter net, foi ge ra do o Por -
tal do Me mo ri al FSM, for ma do por um ban co de da -
dos, cli pa gem e fo tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos a
cer te za de que cada vez mais pre ci sa mos tra ba lhar a
idéia de que a Hu ma ni da de deve e pre ci sa cons tru ir
uma nova for ma de re la ci o na men to en tre os po vos,
numa con vi vên cia mais fra ter na e so li dá ria na cons -
tru ção não ape nas do po der eco nô mi co das gran des
na ções, mas prin ci pal men te na cons tru ção so li dá ria
com vis tas a di mi nu ir as di fe ren ças, as dis tân ci as, e a
atra ir aque les que, ex clu í dos do pro ces so so ci al e
eco nô mi co, são ex plo ra dos e dis cri mi na dos.

Por isso que o Fó rum So ci al Mun di al, sem dú vi -
da, mar cou a vida da Hu ma ni da de nes te iní cio do sé -
cu lo XXI em sua bus ca da igual da de, da jus ti ça e da
paz.

Foi a pri me i ra vez que, na his tó ria re cen te, mo vi -
men tos so ci a is, par ti dos po lí ti cos, au to ri da des exe cu -
ti vas, par la men ta res, ór gãos da im pren sa in ter na ci o -
nal de mo crá ti ca se re u ni ram para dis cu tir a si tu a ção
do pla ne ta, es ta be le cen do uma re la ção en tre a so ci e -
da de ci vil or ga ni za da e os go ver nos, os par ti dos po lí -
ti cos, in clu si ve os que não con cor dam com a si tu a ção
em que se en con tra o nos so pla ne ta.

O Fó rum So ci al foi um mo men to im por tan te
para se fa zer uma gran de re fle xão e um gran de ques -
ti o na men to em re la ção ao po der fi nan ce i ro no mun do. 
Re al men te, Por to Ale gre mar cou e de i xou uma se -
men te na di re ção da bus ca de al ter na ti vas ao atu al
mo de lo ne o li be ral, que con si de ra mos al ta men te pre -
ju di ci al, cri mi no so e ex clu den te a toda essa con jun tu -
ra da luta pela so li da ri e da de en tre os po vos.

Por ou tro lado, a es co lha do nos so País como
sede des se even to, es pe ci al men te de Por to Ale gre, a
ca pi tal ga ú cha, como sede per ma nen te, é mo ti vo de
or gu lho para nós, ga ú chos. Mais do que isso, é mo ti vo 
do re co nhe ci men to do com pro mis so con cre to e prá ti -
co que te mos com as ca u sas so ci a is, ten do sido re a li -
za das inú me ras pa les tras e even tos cul tu ra is no nos -
so Esta do. 

O Fó rum So ci al evi den ci ou um tema há mu i to
de nun ci a do: o ne o li be ra lis mo le vou a so ci e da de a
per der o sen ti do de co mu ni da de e de so li da ri e da de e, 
com isso, le vou-a a se afas tar de va lo res es sen ci a is



como o res pe i to à vida, à fra ter ni da de e à jus ti ça. Se
ou tros mo de los tam bém in cor re ram em er ros, te mos
a cer te za de que a sa í da e a al ter na ti va não é o mo de -
lo ne o li be ral. 

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
en ten de mos que pre ci sa mos in ves tir, cada vez mais,
em ati vi da des des se gê ne ro, em que são cha ma dos
re pre sen tan tes da so ci e da de para dis cu tir e cons tru ir
al ter na ti vas con cre tas em re la ção ao que está pos to.
Nun ca se vi veu um mo men to de ta ma nha di fi cul da de, 
de ta ma nhos ques ti o na men tos e de exem plos con -
cre tos do quan to a ex clu são e o po der eco nô mi co, por 
si só, po dem ca u sar de mal à Hu ma ni da de e aos se -
res hu ma nos.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na do -
ra Emi lia Fer nan des, V. Exª me con ce de um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Com pra zer, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, cum pri men to V. Exª pelo
pro nun ci a men to, re gis tran do nos Ana is des ta Casa
a im por tân cia do Fó rum de Por to Ale gre, que cons ti -
tu iu, cons ti tui e cons ti tu i rá a mais im por tan te ini ci a ti -
va to ma da no mun do em bus ca da im plan ta ção de
uma po lí ti ca in ter na ci o nal e eco nô mi ca mar ca da
pela jus ti ça. O Fó rum de Por to Ale gre é uma ini ci a ti -
va mun di al em bus ca da jus ti ça eco nô mi ca e so ci al,
de um con ce i to de éti ca que res pe i te esse sen ti -
men to de jus ti ça, vi o len ta do e tão fra u da do por ma -
no bras es pe cu la ti vas de todo tipo, que re ti ram dos
po vos opri mi dos o pou co que con se guem pro du zir
para con cen trar ren da e ri que za em mãos de uma
mi no ria cada vez mais opres so ra. Por to Ale gre foi
es co lhi da como sede des se even to por ra zões que
têm a ver com a im por tân cia do Bra sil nes sa luta
pela jus ti ça no cam po in ter na ci o nal. Ao mes mo tem -
po, o Fó rum de Por to Ale gre é uma de mons tra ção
de que é pos sí vel lu tar con tra toda essa face in jus ta, 
re vol tan te e anti-éti ca do mun do, mas lu tar pa ci fi ca -
men te, den tro da re gra de mo crá ti ca, sem ape lo à vi -
o lên cia. Mor men te nes te dia de hoje, quan do nos
pre o cu pa, nos cho ca, a pre ten são de com ba ter a in -
jus ti ça pela vi o lên cia, e nos pre o cu pa a es ca la da de 
vi o lên cia que pode re sul tar dos acon te ci men tos de
hoje, nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Isso nos faz,
ain da mais pro fun da men te, en ten der a im por tân cia
do Fó rum de Por to Ale gre como uma ini ci a ti va mun -
di al, com base no Bra sil, de com ba te à in jus ti ça pela 
não-vi o lên cia, pelo jogo de mo crá ti co, pelo ape lo à

ra zão, pelo ape lo ao bom sen so, pelo ape lo ao sen -
ti do de jus ti ça.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Mu i to obri ga da. 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Cum -
pri men to V. Exª pelo dis cur so e pela ini ci a ti va de
abor dar esse as sun to jus ta men te hoje, nes te dia em 
que pre sen ci a mos ce nas de vi o lên cia ines que cí ve is, 
ab so lu ta men te cho can tes e con de ná ve is sob to dos
os pon tos de vis ta. Pa ra béns a V. Exª!

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Agra de ço o apar te de V. Exª. Vim a esta tri bu -
na hoje para abor dar esse tema – pre ten dia fazê-lo
em um ou tro dia, pois o lan ça men to do Fó rum está
sen do fe i to hoje – exa ta men te por que este é o mo -
men to pro pí cio para fa lar mos em de si gual da de, em
vi o lên cia, em ex plo ra ção, em ex clu são, di an te do
que o mun do hoje as sis tiu. É o re sul ta do dos con fli -
tos en tre pa í ses que, em nome de um dis cur so da
paz, co lo cam-se como po de ro sos al ta men te qua li fi -
ca dos do pon to de vis ta tec no ló gi co, da mo der ni da -
de, mas não con se guem cons tru ir a paz. Vi das fo -
ram ce i fa das, o que la men ta mos pro fun da men te.
Mas che gou a hora de ado tar mos ime di a ta men te a
cha ma da cul tu ra da paz, que a pró pria ONU cons -
trói ao lan çar que 2000 se ria o ano da cul tu ra da
paz. Ve jam quão lon ge es ta mos ain da do en ten di -
men to, do res pe i to mú tuo, da cons tru ção da so li da ri -
e da de e, prin ci pal men te, da so be ra nia dos pa í ses. 

Esta mos de mons tran do que esse mun do que
acre di ta mos ser pos sí vel não é ape nas pos sí vel, mas
é ne ces sá rio. E é por isso que es ta mos aqui di vul gan -
do e con cla man do o Con gres so Na ci o nal e o Se na do
da Re pú bli ca para que es te jam pre sen tes no novo fó -
rum que se re a li za rá no pró xi mo ano em Por to Ale gre. 
Lá es ta re mos exa ta men te re gis tran do o que está sen -
do pen sa do e pla ne ja do para que essa nova edi ção
seja uma re a li da de. Avan ça re mos e não fi ca re mos
ape nas na li nha da dis cus são e da cons ta ta ção, mas
da re mos um ca rá ter pro po si ti vo a esse fó rum. 

Esta é a cons ta ta ção da re a li da de: dura, nua e
crua, pro fun da men te cri mi no sa em re la ção ao que
os dis cur sos da paz pre gam. Por isso, te mos que to -
mar ações con cre tas ime di a ta men te. Nós te mos que 
ado tar uma cul tu ra da paz que não se dá, como eu já
dis se, ape nas pela au sên cia da guer ra, mas tam bém 
não se pode con vi ver com atos em que vi das são ti -
ra das.



Te mos de ver que a po tên cia eco nô mi ca às ve -
zes fica im po ten te. Os con fli tos en tre as na ções po -
dem ge rar con se qüên ci as im pre vi sí ve is que nin guém
de se ja. Por tan to, esse Fó rum So ci al mun di al é um es -
pa ço aber to para o apro fun da men to da re fle xão, para
o de ba te de mo crá ti co de idéi as, para a for mu la ção de
pro pos tas, para a tro ca li vre de ex pe riên ci as e, se gun -
do a pró pria car ta de prin cí pi os que nor te ia esse pro -
ces so, é tam bém um es pa ço de ar ti cu la ção para
ações efi ca zes de en ti da des e mo vi men tos da so ci e -
da de ci vil que se opõem ao ne o li be ra lis mo e ao do mí -
nio do mun do pelo ca pi tal e por qual quer for ma de im -
pe ri a lis mo, que es tão em pe nha das na cons tru ção de
uma so ci e da de pla ne tá ria cen tra da no ser hu ma no.

A pri me i ra edi ção do Fó rum So ci al foi re a li za da
em Por to Ale gre, como já dis se, de 25 a 30 de ja ne i ro
de 2001, nas mes mas da tas em que se re a li za va lá o
Fó rum Eco nô mi co Mun di al. A par tir de ago ra, na cer -
te za pro cla ma da em Por to Ale gre de que ou tro mun -
do é pos sí vel, ele se tor na um pro ces so per ma nen te
de bus ca e cons tru ção de al ter na ti vas, apo i a do em
edi ções do fó rum re a li za do em di fe ren tes pa í ses, nas
mes mas da tas e que se vão pro du zir e re pro du zir no
gran de even to de ca rá ter mun di al que de ta lha a car ta.

Te mos cer te za de que um tema que es ta rá na
pa u ta des se novo fó rum é a ques tão da dí vi da ex ter -
na do Bra sil e de ou tros pa í ses como a Áfri ca do Sul,
que será cen tro de dis cus são no pró xi mo Fó rum So ci -
al. A tri bu na éti co-in ter na ci o nal da dí vi da ex ter na vai
in te grar a pro gra ma ção do fó rum. O even to de ve rá re -
sul tar em um pa re cer a ser dis tri bu í do para or ga nis -
mos de todo o mun do, e eu te nho cer te za de que o tri -
bu nal ini ci a rá a cam pa nha pela ile gi ti mi da de da dí vi -
da, que já foi paga.

Por isso, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res, as al -
ter na ti vas pro pos tas nas di fe ren tes edi ções do Fó rum 
So ci al con tra põem-se a um pro ces so de glo ba li za ção 
ca pi ta lis ta. Elas vi sam fa zer pre va le cer, como uma
nova eta pa da his tó ria do mun do, uma glo ba li za ção
so li dá ria que res pe i te os di re i tos hu ma nos uni ver sa is, 
bem como os de to dos os ci da dãos e ci da dãs em to -
das as na ções e o meio am bi en te, apo i a da em sis te -
mas e ins ti tu i ções in ter na ci o na is de mo crá ti cas a ser -
vi ço da jus ti ça so ci al, da igual da de e da so be ra nia
dos po vos.

Como já dis se, a di fe ren ça da pri me i ra edi ção
para a de 2002 é o ca rá ter pro po si ti vo. Os cri té ri os es -
tão vol ta dos para en fren tar os no vos de sa fi os glo ba is, 

tan to ime di a tos quan to a lon go pra zo. Cons tru í do
como um pro ces so de trans for ma ção, o fó rum será
um es pa ço de apre sen ta ção de pro pos tas para di fe -
ren tes si tu a ções mun di a is, agin do para uma glo ba li -
za ção so li dá ria. Tam bém é im por tan te que se diga
que há uma mu dan ça pre vis ta na di nâ mi ca do even to, 
em que se rão in clu í dos se mi ná ri os, além das con fe -
rên ci as, tes te mu nhos e ofi ci nas já re a li za dos em
2001. Na pró xi ma edi ção, tam bém se rão man ti dos os
qua tro ei xos que nor te a ram as dis cus sões des te ano:
a pro du ção de ri que zas e a re pro du ção so ci al; o aces -
so às ri que zas e a sus ten ta bi li da de; a afir ma ção da
so ci e da de ci vil e dos es pa ços pú bli cos; e o po der po lí -
ti co e a éti ca na nova so ci e da de.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª 
me con ce de um apar te, Se na do ra Emi lia Fer nan -
des?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Ouço V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª 
traz a de ba te o novo fó rum que deve se re a li zar e
en fo ca a im por tân cia da so li da ri e da de, Se na do ra
Emi lia Fer nan des, jus ta men te no dia em que o mun -
do está vol ta do para o que está ocor ren do nos Esta -
dos Uni dos. A ma i or po tên cia do Pla ne ta en con -
tra-se aba la da. O Pen tá go no foi bom bar de a do. V.
Exª opor tu na men te in vo ca o prin cí pio da so li da ri e -
da de. Pre ci sa mos re fle tir mais, Se na do ra Emi lia Fer -
nan des, ten do em vis ta es sas ques tões re la ci o na -
das ao en ten di men to, à so li da ri e da de, à paz e ao
so ci al. O mun do todo está en ca bu la do com a tra gé -
dia ame ri ca na. Se ja mos sin ce ros: a aten ção do
mun do está vol ta da para os úl ti mos acon te ci men tos
dos Esta dos Uni dos e não se sabe exa ta men te o
que fa zer. Jus ta men te nes se mo men to, V. Ex.ª vem
ava li zar essa ques tão, no in tu i to de de fen der o fó -
rum da so li da ri e da de e re pen sar esse as sun to. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Agra de ço-lhe o apar te, Se na dor Ca sil do Mal -
da ner. 

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que to dos os
po vos es tão se sen tin do opri mi dos, pre ju di ca dos e
fur ta dos pela pre do mi nân cia, pela he ge mo nia, pela
im po si ção de re gras por par te do sis te ma fi nan ce i ro
in ter na ci o nal, o gran de ga nha dor no pro ces so da glo -
ba li za ção ne o li be ral. Te nho cer te za de que o fó rum
será ca paz, mais uma vez, de unir pelo ho ri zon te da
éti ca so ci al, co lo ca da em pri me i ro pla no, que se con -
tra põe de ma ne i ra di re ta à hi po cri sia pa ten te a da e ex -



pres sa da de ma ne i ra tão am pla por pa í ses do mi nan -
tes que se es que cem do de sen vol vi men to hu ma no
como um pres su pos to da dig ni da de.

Era o re gis tro que de se ja va fa zer, Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res.

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.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pela Li de ran ça, con ce do a pa la vra a V. Exª.

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 para fa zer um re gis tro rá pi -
do.

Na se ma na pas sa da, o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so ba i xou a Me di da Pro vi só -
ria nº 2.218, de 05 de se tem bro, que dis põe so -
bre a re mu ne ra ção dos mi li ta res do Dis tri to Fe -
de ral e dá ou tras pro vi dên ci as. Nes sa ação, con -
se gui mos co lo car tam bém a Lei de Re mu ne ra -
ção das Po lí ci as de Ro ra i ma e do Ama pá. Por -
tan to, uma ação ex tre ma men te im por tan te para
Bra sí lia, para Ro ra i ma, que é o meu Esta do, e
para o Ama pá. 

Gos ta ria de fa zer este re gis tro, pa ra be ni zan do
a Po lí cia Mi li tar e pe din do a trans cri ção do dis cur so e 
do tex to da me di da pro vi só ria, na ín te gra, nos Ana is
do Se na do Fe de ral. Mu i to obri ga do.

SEGUEM PRONUNCIAMENTO, NA
ÍNTEGRA, E DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU 
DISCURSO, INSERIDOS NOS TERMOS
DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, pedi a pa la -
vra para re gis trar fato aus pi ci o so para a Po lí cia Mi li -
tar de Ro ra i ma.

Tra ta-se da edi ção da Me di da Pro vi só ria nº
2.218, de 5 des te mês, que con ce deu vá ri as van ta -
gens aos in te gran tes da car re i ra de po li ci al mi li tar do
Dis tri to Fe de ral e dos ex-Ter ri tó ri os Fe de ra is de Ro ra -
i ma e do Ama pá.

Assim, do ra van te, os bri o sos po li ci a is mi li ta -
res do meu Esta do pas sa rão a fa zer jus a sol dos,

gra ti fi ca ções adi ci o na is e ou tros di re i tos pe cu niá ri -
os, tais como au xí li os far da men to, mo ra dia, na ta li -
da de, in va li dez e fu ne ral, tudo de acor do com a fi lo -
so fia do pre si den te Fer nan do Hen ri que de me lho rar 
as con di ções de tra ba lho, atra vés de re mu ne ra ção
jus ta aos po li ci a is que, quo ti di a na men te, de fen dem
a so ci e da de, mu i tas ve zes com o sa cri fí cio da pró -
pria vida.

Re gis tro, com ale gria, mais esta con quis ta,
já que são pro fun dos e an ti gos os la ços que me
unem à va lo ro sa Po lí cia Mi li tar de Ro ra i ma. Qu an -
do exer ci o car go de Go ver na dor do en tão Ter ri tó -
rio de Ro ra i ma, pre o cu pei-me com a mo der ni za -
ção da tro pa e o au men to de seu efe ti vo, que
aliás, foi du pli ca do no meu Go ver no, pas san do de
750 para 1500 ho mens. A épo ca ad qui ri vi a tu ras e 
ar ma men tos com pa tí ve is com a im por tân cia da
sua mis são, au men tan do sua ca pa ci da de ope ra -
ci o nal.

Impor tân cia esta, cada vez ma i or, eis que os flu -
xos imi gra tó ri os em di re ção a Ro ra i ma, têm se in ten -
si fi ca do, ver ti gi no sa men te, ca u san do um au men to
enor me da po pu la ção do Esta do, acar re tan do de -
man das, cada vez ma i o res, na área de se gu ran ça pú -
bli ca.

Por tan to, Sr. Pre si den te, as me lho ri as con ce di -
das aos po li ci a is mi li ta res de Ro ra i ma, vêm ao en con -
tro aos an se i os de seu la bo ri o so povo, com o qual
tam bém me con gra tu lo.

E são re sul ta dos de atu a ção per ma nen te, du -
ran te o exer cí cio do meu man da to, nes ta Casa, em
prol dos in te res ses su pe ri o res do meu Esta do.

Apro ve i to para res sal tar o va li o so em pe nho do
De pu ta do Lu ci a no Cas tro, da ban ca da de Ro ra i ma,
que, tam bém, jun to co mi go, não me diu es for ços no
in tu i to de que os in te gran tes da nos sa Po lí cia Mi li tar
fos sem be ne fi ci a dos com as van ta gens ad vin das da
edi ção da ci ta da nor ma le gal.

De pa ra béns, pois, a Po lí cia Mi li tar de Ro ra i ma,
bem como toda a so ci e da de do meu Esta do, des ti na -
tá ria das ações da que la cor po ra ção, na sua de fe sa e
pro te ção.

Mu i to Obri ga do.















O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 506, DE 2001

Ve nho re que rer, nos ter mos dos art. 222 e 223
do Re gi men to Inter no, a con sig na ção de voto de so li -
da ri e da de e pe sar ao Con gres so e ao povo dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca, pe los las ti má ve is fa tos ocor -
ri dos nes ta ma nhã, em di ver sas ci da des da que le
país.

Pela ur gên cia e re le vân cia, seja o pre sen te re -
que ri men to de ci di do com am pa ro no dis pos to no art.
215 do Re gi men to Inter no.

Jus ti fi ca ção

Os aten ta dos ocor ri dos nes ta ma nhã, em Nova
Ior que e Was hing ton, nos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca, cu jas ima gens es tão sen do mos tra das em rede
mun di al de te le vi são, fa lam por si mes mas so bre a
mag ni tu de da tra gé dia que se aba te sob o país vi zi -
nho, aten ta dos cu jas con se qüên ci as ain da são de di -
fí cil pre vi são e men su ra ção.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2001. Lú -
cio Alcân ta ra – Car los Wil son – Mo za ril do Ca val -
can ti – Ro ber to Sa tur ni no – Ade mir an dra de –
Wal deck Ornel las – Anto nio Car los Va la da res –
Ger son Ca ma ta.

REQUERIMENTO Nº 507, DE 2001

Re quer a apro va ção de voto de so li -
da ri e da de ao povo ame ri ca no pe los gra -
ves atos ter ro ris tas, ocor ri dos no ter ri tó -
rio dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, no
dia 11 de se tem bro de 2001.

Re que i ro, com fun da men to no art. 222, do Re gi -
men to Inter no,  que seja apro va do voto de so li da ri e -
da de ao povo dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, pe las
in con tá ve is e ino cen tes ví ti mas dos abo mi ná ve is atos 
ter ro ris tas, ocor ri dos nas ci da des de Nova Ior que e
Was hing ton DC, nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, no
dia 11 de se tem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

Fato sem pre ce den tes na his tó ria mun di al, na
ma nhã do dia de hoje, 11 de se tem bro de 2001 o
mun do as sis tiu es tar re ci do aos ter rí ve is acon te ci -
men tos ha vi dos na ci da de de Nova Ior que e em Was -
hing ton DC, ca pi tal dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

Em Nova Ior que, duas ae ro na ves ci vis de pas -
sa ge i ros fo ram ati ra das con tra as tor res do com ple xo
de no mi na do World Tra de Cen ter. O se gun do cho que,
trans mi ti do ao vivo pe las te le vi sões do mun do todo,
ex tir pou qual quer dú vi da a res pe i to da mo ti va ção ter -
ro ris ta do fato, des car tan do a hi pó te se de aci den te
ini ci al men te aven ta da.

Com a co li são, os pré di os ge mi na dos pas sa ram
a ar der em cha mas. Mi nu tos de po is, a tra gé dia se
con su ma va, com o de sa ba men to das gi gan tes cas es -
tru tu ras, que, apa ren te men te, não re sis ti ram aos im -
pac tos e ao in cên dio.

Ao tem po em que Nova Ior que vi via seu dra ma,
na ca pi tal dos EE.UU. ou tro ato ter ro ris ta era per pe -
tra do. O alvo es co lhi do foi o edi fí cio do Pen tá go no, co -
ra ção do sis te ma de de fe sa nor te-ame ri ca no, um dos
prin ci pa is sím bo los do po der da que la Na ção.

Até o pre sen te mo men to não se sabe ao cer to o
nú me ro de mor tos e fe ri dos pe los atos cri mi no sos.
Pode-se de pre en der, pe las tris tes ima gens di vul ga -
das, que o nú me ro de ví ti mas é enor me e os pre ju í zos 
ma te ri a is de gran de mon ta.

Este, cer ta men te, é um dia que o mun do ja ma is
es que ce rá. Não há ar gu men to, seja polÍ ti co, seja re li -
gi o so, que jus ti fi que a prá ti ca de atos tão ig no mi ni o -
sos. O prá ti ca do ter ro ris mo há tem pos é con si de ra da
cri me pe los po vos ci vi li za dos, de ven do ser ve e men te -
men te re pu di a da por to dos aque les que acre di tam no
Esta do De mo crá ti co de Di re i to.

Em face de todo o ex pos to, e pela alta sig ni fi ca -
ção in ter na ci o nal do fato, con cla mo meus ilus tres Pa -
res no Se na do Fe de ral a apro var o pre sen te voto de
so li da ri e da de.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ade mir Andra de – Mo za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº 508, DE 2001

Re quer à Mesa que seja en ca mi nha -
da ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te
dos Esta dos Uni dos, Sr. Ge or ge W. Bush, 
ma ni fes ta ção de so li da ri e da de à na ção
ame ri ca na pe las ví ti mas dos aten ta dos
ter ro ris ta ocor ri dos no dia de hoje.

Com fun da men to no art. 222 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce -
lên cia que seja en ca mi nha da, ao Exce len tís si mo Se -
nhor Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Sr. Ge or ge W.
Bush, como ma ni fes ta ção des ta Casa, men sa gem de
so li da ri e da de à na ção ame ri ca na pe las ví ti mas dos
aten ta dos ter ro ris ta ocor ri dos no dia de hoje.



Jus ti fi ca ção

Os atos ter ro ris tas per pe tra dos hoje con tra os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te não têm pa ra le -
lo na his tó ria da hu ma ni da de. Nun ca tan tos aten ta -
dos, tão cru éis e vi o len tos, fo ram de sen ca de a dos ao
mes mo tem po, prin ci pal men te, con tra al vos ci vis. O
mun do está per ple xo di an te das ex plo sões que po -
dem ter fe i to mi lha res de ví ti mas. Nes te mo men to dra -
má ti co, que re mos ex pres sar nos sa mais am pla e to tal 
so li da ri e da de ao povo nor te- ame ri ca no que cho ra a
mor te de seus com pa tri o tas e ao go ver no da que le
país. Toda e qual quer ação vi o len ta con tra se res hu -
ma nos me re ce o nos so mais for te re pú dio. Todo ato
de ter ro ris mo com fi na li da de po lí ti ca nas ce con de na -
do ao fra cas so por que a es sên cia da vida po lí ti ca re -
si de jus ta men te no diá lo go e na con ver sa ção.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os re que ri men tos li dos de pen dem 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 as sim o de se ja rem.

Em vo ta ção os re que ri men tos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Para en ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao pri me i -
ro ora dor ins cri to, Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – 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, dois re que ri men -
tos – um de au to ria do Se na dor Ade mir Andra de e ou -
tro, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra –fo ram apre sen ta -
dos, a fim de en ca mi nhar ao Con gres so nor te-ame ri -
ca no, ao Go ver no e ao povo dos Esta dos Uni dos a so -
li da ri e da de e o pe sar do povo bra si le i ro di an te dos
ino mi ná ve is, vi o len tos e in qua li fi cá ve is aten ta dos que 
os Esta dos Uni dos, bem como a de mo cra cia e a li ber -
da de, so fre ram nes ta ma nhã. Ao mes mo tem po que
sen ti mos e nos so li da ri za mos com os fa mi li a res e
ami gos das dez mil pes so as que per de ram suas vi -
das, se gun do o cál cu lo do pre fe i to Ru dolph Gi u li a ni,
que há pou co fa lou na te le vi são. To da via, te mos de re -
gis trar um fato po si ti vo: a de cla ra ção do Pre si den te
Ge or ge W. Bush fe i to há pou co. S. Exa dis se que, pri -
me i ro, deve-se so cor rer os fe ri dos e se pul tar os mor -
tos; se gun do, pre ser var a li ber da de e a de mo cra cia;
ter ce i ro, pro ces sar os cul pa dos Algu mas te le vi sões
bra si le i ras tra du zi ram er ra da men te pro se cu ted
como per se gui dos, mas esse ver bo in glês sig ni fi ca

pro ces sar, ou seja, vai-se à Jus ti ça, pro ces sá-los, e
não se vai igua lar aos ter ro ris tas para as sas si ná-los.
Essa de cla ra ção do pre si den te nor te-ame ri ca no está
à al tu ra da gran de za da que le país, da gran de za da -
que le povo, nes ta hora de dor que a na ção nor -
te-ame ri ca na en fren ta.

Ain da exis te algo a des ta car. As te le vi sões
trans mi ti ram de cla ra ções de po pu la res nas ruas. A
pre fe rên cia nú me ro um é so cor rer os fe ri dos e en ter -
rar os mor tos. Não se ou via nin guém fa lan do em vin -
gan ça ou em qual quer ou tro tipo de ati tu de que es ti -
mu las se o Go ver no nor te-ame ri ca no a re pre sá li as.
Tudo es ta va den tro da qui lo que o pre si den te nor -
te-ame ri ca no dis se: os res pon sá ve is will be pro se -
cu ted, ou seja, os res pon sá ve is se rão pro ces sa dos e
não per se gui dos nem as sas si na dos.

Nes ta hora de di fi cul da de, fo mos tes te mu nhas
de ce nas ina cre di tá ve is, que tal vez ne nhum de nós
pen sas se que seus olhos ve ri am um dia. Nem o pro -
du tor do fil me mais sen sa ci o na lis ta po de ria ima gi nar
que isso iria acon te cer. A tec no lo gia de hoje, com sa -
té li tes e te le vi são, co lo ca-nos den tro do acon te ci men -
to – ve mos aque la afli ção e aque la dor – e nos faz par -
tí ci pes des ses fa tos. Então per ce be mos como a hu -
ma ni da de des ce a ní ve is tão ba i xos. O ser hu ma no,
fe i to à ima gem e se me lhan ça de Deus, trans for ma-se
numa ima gem e se me lhan ça sa tâ ni ca para fa zer isso
com pes so as ino cen tes. Se gun do as pri me i ras in for -
ma ções, nes se aten ta do cer ca de dez mil ino cen tes
per de ram suas vi das.

Nes sa opor tu ni da de, apre sen ta mos ao Emba i -
xa dor ame ri ca no, ao povo e ao Go ver no dos Esta dos
Uni dos nos sa ad mi ra ção pela gran de za da de cla ra -
ção do Pre si den te Ge or ge W. Bush, que é um fato po -
si ti vo no meio de tan ta dor, no meio de tan to so fri men -
to, di an te des ses la men tá ve is acon te ci men tos.

Era o que que ria di zer.
Cum pri men to os Se na do res Ade mir Andra de e

Lú cio Alcân ta ra pela ini ci a ti va de pro por o en ca mi -
nha men to do voto de pe sar do Se na do bra si le i ro ao
Se na do nor te-ame ri ca no, ao Go ver no e ao povo da -
que le país.

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, pri me i ro sig na tá rio de um dos re que ri men tos.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 

Para en ca mi nhar vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não vou me
alon gar por que a bru ta li da de dos fa tos fala por si
mes ma. A nos sa so li da ri e da de é para com o povo



ame ri ca no. Não há ar gu men to de ne nhu ma es pé cie,
mu i to me nos de na tu re za ou de or dem po lí ti ca, que
pos sa jus ti fi car atos de ter ro ris mo, os qua is, às ve zes, 
cega as pes so as, le van do a ati tu des como essa, que
ter mi nam ce i fan do a vida de mi lha res de pes so as ino -
cen tes. 

Tan to esse re que ri men to como aque le de au to -
ria do Se na dor Ade mir Andra de fo ram apre sen ta dos
de acor do com o Re gi men to. Pen so que há una ni mi -
da de na nos sa pro pos ta de so li da ri e da de ao povo e
ao Con gres so ame ri ca no, por que, vol to a di zer, não
há ar gu men to de ne nhu ma es pé cie que pos sa apo i ar
ati tu des des sa na tu re za.

O prin ci pal mo ti vo da nos sa ma ni fes ta ção nes te
mo men to é o res pe i to à de mo cra cia, aos di re i tos hu -
ma nos, à li ber da de. Há fó runs apro pri a dos e ma ne i -
ras di ver sas de se es ta be le cer o con tra di tó rio e de se
en fren tar opo nen tes. De modo al gum po de mos to le -
rar, sob qual quer tipo de ar gu men to, atos des sa na tu -
re za.

Mo vem-nos jus ta men te o amor à li ber da de, a
de fe sa dos di re i tos hu ma nos, a so li da ri e da de para
com es ses ino cen tes mas sa cra dos, que de sa pa re ce -
ram tra gi ca men te. 

Não po de mos ava li ar as pro por ções des se de -
sas tre, nem as re per cus sões, os des do bra men tos
que te rão. De ve mos re zar para que não seja o iní cio
de uma es ca la da da in sen sa tez. 

Apre sen tei esse re que ri men to para que re fle tís -
se mos so bre a gra vi da de da hora pre sen te. Espe ro
que se unam os de mo cra tas do mun do, aque les que
res pe i tam os va lo res hu ma nos, a fim de en con trar fó -
runs e me ca nis mos para re sol ver os inu me rá ve is con -
fli tos que eclo dem nas vá ri as par tes do mun do sob
mo ti va ções as mais di ver sas, al gu mas in te i ra men te
jus tas. Não po dem al guns, de ne nhu ma ma ne i ra, en -
con trar eco para suas do res, para seus so fri men tos
em ges tos des sa na tu re za.

A fun da men ta ção do meu re que ri men to ba se -
ia-se, jus ta men te, no res pe i to aos se res hu ma nos,
aos aman tes da paz, aos que con si de ram a li ber da de
um va lor eter no e de fi ni ti vo que pre ci sa mos as se gu -
rar e de fen der a qual quer pre ço.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, 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. 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 Ade mir Andra de, pri -
me i ro sig na tá rio do se gun do re que ri men to. 

S. Exª dis po rá de até cin co mi nu tos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, meu re que ri men to 
tem ba si ca men te o mes mo teor da que le apre sen ta do
pelo Se na dor Lú cio Alcân ta ra e con tém, in clu si ve, a
as si na tu ra do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Ma ni fes to ao Ple ná rio, em nome do meu Par ti -
do, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, a mi nha di fi cul da de
de com pre en der aqui lo a que as sis ti mos hoje pela
ma nhã. O mun do in te i ro está es tar re ci do di an te dos
fa tos e da ou sa dia dos ter ro ris tas nes te pla ne ta. Tudo
leva a crer, pela for ma como esse ato bár ba ro foi pra ti -
ca do nos Esta dos Uni dos, que a ação su i ci da do cha -
ma do ka mi ka ze seja de au to ria de um seg men to is lâ -
mi co – os co men ta ris tas do mun do in te i ro su põem ou
pres su põem isso.

Pode-se di zer tudo dos Esta dos Uni dos. Entre -
tan to, caso se com pro vem as ex pec ta ti vas que to dos
os co men ta ris tas fa zem até este mo men to, não po de -
mos ne gar que os Esta dos Uni dos per mi tem até que
pes so as de fora, co nhe ci das, se ins ta lem no país e
pra ti quem um ato bár ba ro des sa mag ni tu de.

Cre io que as li de ran ças de todo o mun do de vem 
pre o cu par-se com fa tos des sa or dem, dis cu tin do-os e 
ana li san do-os. Se re al men te esse ato é ori un do de
um seg men to is lâ mi co des te Pla ne ta, é pre ci so que o
mun do es te ja aten to para o que está acon te cen do,
por exem plo, no Afe ga nis tão, onde uma cor ren te mais 
sec tá ria do is la mis mo as su miu o po der e do mi na
aque le país com mão de fer ro. Não há li ber da de de
es pé cie al gu ma. Estão des tru in do mo nu men tos que
fa zem par te da nos sa his tó ria e, quan do der ru bam as
es tá tu as mi le na res de Buda e ou tras obras an ti gas,
fe rem cada um de nós, e não te mos vis to nem ou vi do
ma ni fes ta ções de che fes de na ções do Pla ne ta con -
tra es ses atos de bar bá rie pra ti ca dos no Afe ga nis tão,
ba si ca men te pe los ta li bãs.

Re cen te men te, tam bém no Afe ga nis tão, es ses
mes mos do nos ab so lu tos do po der pren de ram mis si -
o ná ri os, co lo can do-os na ca de ia, e po dem até con de -
ná-los à pri são per pé tua ou até à pena de mor te por
es ta rem pre gan do a re li gião ca tó li ca na que le país.

O mun do in te i ro tem o di re i to, o de ver e a obri ga -
ção de in ter fe rir num go ver no como o do Afe ga nis tão,
ex tre ma men te fe cha do, que pra ti ca o po der ba se a do
no fa na tis mo e não per mi te ao povo pro fes sar ou tra
re li gião, nem mes mo fa lar de ou tra re li gião, sob pena
de ser con si de ra do cri mi no so.

Em ple no sé cu lo XXI, ad mi ti rem-se es pé ci es de
go ver no como esse é um erro do Pla ne ta como um
todo. Cre io que as Na ções Uni das, por meio das prin -



ci pa is li de ran ças mun di a is, de ve ri am es tar aten tas a
es ses acon te ci men tos. As prin ci pa is na ções do mun -
do, prin ci pal men te o gru po G-7, jun to com a União
So vié ti ca, de ve ri am tra tar com mais cu i da do e aten -
ção as bri gas en tre Isra el e o povo pa les ti no, que luta
pela im plan ta ção do seu Esta do.

Nin guém sabe ain da de onde veio con cre ta men -
te essa ação ter ro ris ta, que, usan do aviões com pas -
sa ge i ros, de mo liu os dois ma i o res pré di os dos Esta dos 
Uni dos e com eles a vida de cen te nas de pes so as, que 
ace na vam e se ati ra vam des ses pré di os de 411 me tros 
de al tu ra, em to tal de ses pe ro, por não en con tra rem ne -
nhu ma al ter na ti va de so bre vi vên cia.

Cre io, Srªs e Srs. Se na do res, que es ses fa tos
de ve rão dar um rumo di fe ren te à po lí ti ca do nos so
Pla ne ta. O Bra sil é um país im por tan te no con tex to
mun di al, tem uma po pu la ção imen sa e um Pro du to
Inter no Bru to equi va len te ao das pri me i ras na ções do
mun do e deve as su mir uma po si ção de bus ca, de en -
con tro de um ca mi nho, ain da que esse ca mi nho seja
a in ter fe rên cia, ou a ação, em pa í ses que não res pe i -
tam a li ber da de, nem se quer a li ber da de de cul to de
seu povo.

Ma ni fes ta mos a nos sa so li da ri e da de ao povo e
ao Con gres so ame ri ca no, aos fa mi li a res do nú me ro
in con tá vel de ví ti mas que so fre ram com esse bár ba ro
ato ter ro ris ta.

É a ma ni fes ta ção que faço em nome do meu
Par ti do.

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 Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. 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 subs cre ver os re que ri men tos
e, em nome do meu Par ti do, apre sen tar so li da ri e da de 
ao povo nor te-ame ri ca no, di an te des se aten ta do bár -
ba ro, cru el, re pul si vo, tal vez o mais co var de de toda a
his tó ria da hu ma ni da de. Si mul ta ne a men te, pe di mos
sen sa tez, bom sen so, mu i to equi lí brio com os des ti -
nos da hu ma ni da de.

Em pou cas pa la vras, esse é o po si ci o na men to do
PMDB, o meu Par ti do, nes te mo men to de mu i ta dor.

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 Jef fer son Pé res, por cin co mi nu tos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, cre io que a ma i or par te da hu ma ni -
da de se en con tra em es ta do de cho que.

Ja ma is es pe rá va mos que o ter ro ris mo che gas -
se a co me ter um aten ta do des sa mag ni tu de e de ta -
ma nha bru ta li da de. Ao mes mo tem po que sen ti mos
tris te za, pe sar por um nú me ro tão gran de de ví ti mas
ino cen tes, cria-nos uma sen sa ção de im po tên cia ao
cons ta tar mos a vul ne ra bi li da de da ma i or po tên cia
mun di al, atin gi da em seu co ra ção. Mos tra como é inú -
til o sis te ma an ti mís sil que o Go ver no Ge or ge W. Bush 
te i ma em ins ta lar.

De que adi an ta ria o sis te ma em fun ci o na men to
numa si tu a ção como essa, em que ape nas um ter ro -
ris ta toma um avião e in ves te con tra o Pen tá go no e os 
dois ma i o res edi fí ci os de Nova Ior que? Po de ria ter
sido a Casa Bran ca. Por tan to, não há de fe sa con tra o
ter ro ris mo in sa no.

Mas esse fato tam bém nos deve fa zer me di tar a
res pe i to da ne ces si da de de o Bra sil ser um país mais
pre sen te no ce ná rio in ter na ci o nal. Não po de mos es -
pe rar paz sem jus ti ça. Vi ve mos num mun do in jus to.
Não te mos sido so li dá ri os o su fi ci en te com a tra gé dia
do povo pa les ti no, por exem plo. Embo ra re co nhe ça -
mos o di re i to de Isra el à exis tên cia, de ve ría mos ser
mais atu an tes para ver re co nhe ci dos os di re i tos da -
que le povo so fri do, e, prin ci pal men te, o di re i to de fun -
da ção de um es ta do na ci o nal so be ra no. Enquan to
isso não for fe i to, não ha ve rá paz no mun do e ilha se -
gu ra no Pla ne ta.

Espe ro que a dis cus são seja re to ma da na Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, a
fim de que o Con gres so Na ci o nal seja mais pre sen te
na ela bo ra ção e na exe cu ção da po lí ti ca ex te ri or do
Bra sil, que pela sua tra di ção de paz, por pos su ir tam -
bém uma di plo ma cia re co nhe ci da men te efi ci en te, e
pelo que o país re pre sen ta, pelo seu ta ma nho, pela
sua po pu la ção e pela sua eco no mia, deve ter um
peso ma i or, re pi to, no ce ná rio in ter na ci o nal.

Eu voto não com sa tis fa ção, por que não se pode 
ter sa tis fa ção nes ta hora, mas in te i ra men te so li dá rio
com o re que ri men to dos Se na do res Ade mir Andra de
e Lú cio Alcân ta ra, que não ex pri me todo o nos so sen -
ti men to de dor e de tris te za. E, so bre tu do, Sr. Pre si -
den te, o que é ter rí vel para to dos nós, vol to a di zer, é
nos de i xar uma sen sa ção enor me de in se gu ran ça e
de im po tên cia.

Era o que ti nha a di zer.
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 Iris Re zen de. S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -



den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ma ni fes tar a nos -
sa so li da ri e da de ao povo ame ri ca no, as so ci an do-me
à ini ci a ti va dos ilus tres Co le gas com a apre sen ta ção
des se re que ri men to e so li da ri zo-me – per mi ta-me V.
Exª, em nome do meu Esta do, em nome do povo go i -
a no – com o povo dos Esta dos Uni dos, di an te des se
qua dro re al men te es tar re ce dor.

Estou cer to de que não há uma pes soa hoje
nes te País que não es te ja per ple xa, es ta mos como
que vi ven do um pe sa de lo, tão gra ve fo ram os acon te -
ci men tos des ta ma nhã, na que le país.

So li da ri zan do-me, Sr. Pre si den te, com o povo
ame ri ca no, en ten do que o ter ro ris mo nun ca foi ace i to, 
prin ci pal men te pelo povo bra si le i ro. Nun ca. Qu an do
ele men tos ati vos do ar bí trio par ti ram para a prá ti ca de 
atos ter ro ris tas, per de ram o res ti nho de apo io ou de
sim pa tia que por ven tu ra usu fru íam jun to à po pu la ção 
bra si le i ra. Se não ace i ta mos aqui a vi o lên cia, en ten do 
que o mun do não pode tam bém ace i tá-la, so bre tu do
quan do atos ter ro ris tas são uti li za dos.

Ontem, por exem plo, Sr. Pre si den te, ocu pei du -
ran te ra zoá vel tem po a tri bu na des ta Casa, ma ni fes -
tan do a pre o cu pa ção da so ci e da de bra si le i ra com a
ques tão da se gu ran ça pú bli ca em nos so País. E à no i -
te, ou pela ma nhã de hoje, o Bra sil era sur pre en di do
com a no tí cia da mor te do ilus tre Pre fe i to da ci da de
de Cam pi nas, em São Pa u lo. É esse o qua dro. E, mais 
tar de, em nos so ga bi ne te, já sur pre en di do com os fa -
tos ocor ri dos nos Esta dos Uni dos. 

Enten do que to dos, o Se na do Fe de ral, o Con -
gres so Na ci o nal bra si le i ro, o Go ver no bra si le i ro, pre -
ci sa mos re al men te nos as so ci ar aos pa í ses de mo cra -
tas e as su mir uma po si ção con tra pa í ses que, se não
têm como ofi ci al o ter ro ris mo, são con des cen den tes
com ter ro ris tas. O ter ro ris mo é re al men te ina ce i tá vel
nas ações hu ma nas, por que são atos que atin gem
ino cen tes, pes so as que não têm a mí ni ma cul pa pe -
las ações de Esta do ou de pes so as.

Assim, Sr. Pre si den te, ma ni fes ta mos nos so re -
pú dio a qual quer ato de ter ro ris mo, seja aqui, seja nos 
Esta dos Uni dos ou em qual quer par te da Ter ra. Mas é 
pre ci so que os pa í ses que ado tam a de mo cra cia
como sis te ma po lí ti co im pe ran te as su mam uma po si -
ção fir me, co ra jo sa con tra todo e qual quer país con -
des cen den te com ter ro ris tas.

Ao mes mo tem po, Sr. Pre si den te, quan do se
fala tan to de glo ba li za ção, quan do a fa ci li da de de co -
mu ni ca ção muda to tal men te o com por ta men to da hu -
ma ni da de, se on tem eu di zia que é hora de se pen sar
nas in jus ti ças da qui quan to à dis tri bu i ção de ren da,
quan to às opor tu ni da des que não sur gem para uma
par ce la con si de rá vel da po pu la ção, é in te res san te

que tam bém o mun do, por meio dos go ver nos cons ti -
tu í dos, co me ce a pen sar. Mu i tas ve zes, no su fo co em
que vi vem mu i tos, en quan to al guns pros pe ram ad mi -
ra vel men te, ou tros vão à sar je ta. É hora, en fim, de
uma re fle xão mun di al, de to dos aque les que re al men -
te lu tam pela paz e por um mun do me lhor, onde im pe -
re o res pe i to e a jus ti ça.

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 à Se na do ra He lo í sa He le na.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo me
ins cre ver de po is, pela Li de ran ça, para fa lar so bre o
nos so que ri do com pa nhe i ro To ni nho, Pre fe i to de
Cam pi nas.

Qu e ro acres cen tar o meu apo io ao re que ri men -
to fe i to pe los Se na do res Ade mir Andra de e Lú cio
Alcân ta ra. Pen so que esse é um mo men to de dor, de
so fri men to para mi lha res de pes so as que, de al gu ma
for ma, sen tem como sua pró pria dor a dor que es tão
pas san do mi lha res de fa mí li as de ame ri ca nos, de
bra si le i ros, de ára bes, de imi gran tes, de pes so as que
cer ta men te fo ram ví ti mas da que le aten ta do.

Tal vez o mun do, e nós aqui do Se na do tam bém,
de vês se mos acor dar di fe ren tes a par tir de ama nhã. O 
que foi atin gi do por um ato ter ro ris ta foi a meca do ca -
pi ta lis mo in ter na ci o nal, o deus do Pla ne ta Ter ra, os
do nos do mun do; o que foi atin gi do pelo aten ta do foi o
Pen tá go no, a es tru tu ra da in te li gên cia, a es tru tu ra
que fo men tou tan tas guer ras, que pa tro ci nou tan tos
atos de ter ro ris mo in ter na ci o nal tam bém em tan tos
pa í ses do mun do. Tal vez de vês se mos acor dar di fe -
ren tes a par tir de ama nhã, o que mos tra cla ra men te a
ne ces si da de de se re pen sar este mun do que es ta -
mos cons tru in do. A nos sa in dig na ção, a nos sa dor pe -
las mor tes, pela dor, pe las lá gri mas, pe las ví ti mas dos 
mais di ver sos atos de ter ro ris mo no mun do, in clu si ve
no mun do ára be e em tan tos ou tros es pa ços do mun -
do, tem que ser igual. Não é o nú me ro de ví ti mas que
ne ces sa ri a men te nos im põe a in dig na ção com es ses
atos. De ve mos ques ti o nar: Que mun do é este que es -
ta mos cri an do?

Nes te mo men to em que va mos dis cu tir in ter na -
ci o nal men te ações di plo má ti cas e me ca nis mos para
co i bir atos de ter ro ris tas, de ve mos apro ve i tar para re -
dis cu tir os me ca nis mos para co i bir – mas que não co -
í bem de ma ne i ra ne nhu ma – o nar co trá fi co in ter na ci -
o nal, que pa tro ci na guer ras, atos de ter ro ris mo. O nar -
co trá fi co faz o que quer aqui no Bra sil e no mun do.



Por tan to, bus car me ca nis mos, bus car ações in ter na -
ci o na is con tro lar o nar co trá fi co é de fun da men tal im -
por tân cia.

O Bra sil, como o ma i or País da Amé ri ca La ti na,
tem que se po si ci o nar con tra qual quer ação dos Esta -
dos Uni dos em re la ção a qual quer ou tra Na ção ou
qual quer ou tro povo. Este é um mo men to de re fle xão
e de in ves ti ga ção, por que, há al guns anos as sis ti mos, 
in dig na dos e es tar re ci dos, a um ato igual men te hor rí -
vel em Okla ho ma, e de po is iden ti fi ca ram-se gru pos
ame ri ca nos pa tro ci nan do es ses atos de ter ro ris mo.
Então, para evi tar que o ve lho ”de le ga do do mun do“
que i ra se ins pi rar nes se ato para co i bir de for ma de -
sas tro sa, pa tro ci nan do atos de ter ro ris mo ofi ci al, é de 
fun da men tal im por tân cia que nos mo bi li ze mos. Para
im pe di-lo, de ve mos acor dar di fe ren tes ama nhã. 

Mu i tos de nós não en ten de mos o que acon te -
ceu quan do fa mí li as bra si le i ras ou fa mí li as de não sei
onde fe ri ram-se numa piz za ria não sei onde ou num
res ta u ran te não sei onde. Ago ra, foi atin gi da – por
isso esta dis cus são aqui – a Meca do ca pi ta lis mo in -
ter na ci o nal, o Pen tá go no, onde fun ci o na toda a in te li -
gên cia mi li tar quan do não exis te mais Gu er ra Fria.
Isso nos obri ga a re pen sar: Que mun do es ta mos cri -
an do? Um mun do de tan tos con fli tos e tan tas guer ras
que aca ba le van do à mor te mi lha res de tra ba lha do -
res; um mun do em que dez mil la ti nos, ára bes, ame ri -
ca nos que es ta vam no seu lo cal de tra ba lho fo ram as -
sas si na das num ato ter ro ris ta. 

Espe ro que a par tir de ama nhã acor de mos di fe -
ren tes para re pen sar o mun do que es ta mos cri an do,
para re pen sar as re la ções in ter na ci o na is, para re pen -
sar como vi ve mos no mun do, para re con si de rar como 
o Bra sil se po si ci o na em re la ção a con fli tos ét ni cos,
au to de ter mi na ção dos po vos e so be ra nia dos po vos,
para que não te nha mos que as sis tir ou tra vez a epi só -
dio tão de sas tro so, tão do lo ro so como o que acon te -
ceu hoje e que tem ocor ri do em vá ri as ou tras cir cuns -
tân ci as. 

O ato de hoje foi de alta com ple xi da de, de alto
ris co. Com cer te za, não se mon tou essa ope ra ção
nas vés pe ras e de qual quer ma ne i ra. Foi um ato de
alto ris co que con tou, com cer te za, com a par ti ci pa -
ção de es tru tu ras ofi ci a is dos pró pri os Esta dos Uni -
dos. Não é fá cil uma ope ra ção como a efe tu a da hoje.

Então, que acor de mos di fe ren tes ama nhã! Re -
pen se mos a nos sa con tri bu i ção para o mun do! Qu es -
ti o ne mos as nor mas es ta be le ci das para a vida em so -
ci e da de, para um mun do onde, em um só dia, mais de 
10 mil tra ba lha do res aca bam sen do as sas si na dos em 
seu lo cal de tra ba lho. 

Ama nhã re pen se mos o mun do, se não o pu der -
mos fa zer ago ra!

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 Ro ber to Sa tur ni no. S. Exª dis põe de até cin co mi -
nu tos.

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, efe ti va men te, o
sen ti men to que do mi na a Casa, o sen ti men to que
em pol ga a nos sa ra zão nes te mo men to é o es pí ri to
cho ca do, é o re pú dio a este ato, a toda esta tra gé dia
que se aba teu so bre o povo ame ri ca no e que nos im -
pe de até de dis cu tir ou tros as sun tos. A ses são de
hoje deve ser de di ca da a este trá gi co acon te ci men to.
Não há como dis cu tir ques tões que, em bo ra cru ci a is
para nós, fo ram su pe ra das pela onda de pre o cu pa -
ção e cho que que se aba teu so bre os nos sos pen sa -
men tos.

Assi nei o re que ri men to do Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra e do Se na dor Ade mir Andra de, por que o sen ti -
men to que nos do mi na – so bre tu do nes ta hora, an tes
de tudo, an tes de qual quer re fle xão mes mo, em bo ra a 
re fle xão seja im por tan te, de ci si va, fun da men tal – é a
so li da ri e da de ao povo ame ri ca no e ao Con gres so
que re pre sen ta este povo de mo cra ti ca men te. Re al -
men te, não nos do mi na ou tro sen ti men to se não este
de so li da ri e da de; a von ta de de par ti ci par, de al gu ma
for ma, com so cor ro e con for to às ví ti mas des te aten -
ta do que de i xou o mun do es tar re ci do.

Ao mes mo tem po, é pre ci so in vo car a ra zão
para um es for ço de ten ta ti va de bar ra gem ou de obs -
ta cu li za ção des sa mar cha da in sen sa tez que vi rou in -
sa ni da de. Não é pos sí vel que este ato ter rí vel, ab so lu -
ta men te con de ná vel sob qual quer pon to de vis ta, seja 
tam bém de fla gra dor de uma es ca la da mun di al de in -
sa ni da des. Foi uma in sa ni da de, mas tem que ser res -
pon di da pela ra zão. Deve-se en con trar, em nome da
hu ma ni da de, uma so lu ção. A ra zão pre ci sa pre va le -
cer. A in sa ni da de tem que ser com ba ti da com a ra zão; 
deve ser com ba ti da exa ta men te com as ações que
res ta be le çam jus ti ça, sim. 

To dos nós que re mos que o es pí ri to de jus ti ça tri -
un fe. Mas é pre ci so que, em nome da jus ti ça, não se
pro mo va ne nhu ma es ca la da de in sen sa tez e de in sa -
ni da de pelo mun do afo ra. É mis ter com pre en der que,
nes se es for ço de res ta u ra ção da ra zão, não se pode
usar da vi o lên cia para com ba ter as ma ze las, a in jus ti -
ça cla mo ro sa que se aba te so bre tan tos po vos e so -
bre tan tos se res hu ma nos ab so lu ta men te ex clu í dos
do pro ces so de en ri que ci men to dos pó los mais avan -
ça dos do mun do. É pre ci so que fi que cla ro que não é



pela vi o lên cia que va mos fa zer tri un far a jus ti ça so ci al. 
Re fi ro-me à jus ti ça éti ca e mo ral que fale em nome da
hu ma ni da de, e não da efi cá cia do pro ces so pro du ti vo
que se aca ba trans for man do em cru el ex plo ra ção de
tan tos po vos e de tan tas ma i o ri as em na ções cuja eli -
te do mi nan te está atre la da ao pro ces so de es pe cu la -
ção mun di al. Não é pela vi o lên cia que se atin ge este
ob je ti vo, mas exa ta men te pela or ga ni za ção, pela ra -
zão, pelo pro tes to, pela de mo cra cia. Sim, pelo pro tes -
to pa cí fi co! 

É ne ces sá rio que es te ja mos dis pos tos a apo i ar
to das as ma ni fes ta ções de pro tes to que se fa zem em
re u niões de cú pu la do Sis te ma Fi nan ce i ro Inter na ci o -
nal, o qual ex plo ra tan to os po vos. É ne ces sá rio que
se ja mos ca pa zes de nos or ga ni zar para dar for ça, por 
exem plo, ao Fó rum de Por to Ale gre, ao fó rum so ci al
que no va men te ocor re rá em Por to Ale gre no iní cio do
ano pró xi mo. 

A Se na do ra Emi lia Fer nan des foi mu i to fe liz em
lem brar a im por tân cia do fó rum jus ta men te no dia de
hoje, quan do es ta mos aqui cla man do para que a ra -
zão pre va le ça, para que os com ba tes às in jus ti ças, às 
cru el da des pra ti ca das em nome da efi cá cia pela es -
pe cu la ção fi nan ce i ra in ter na ci o nal, para que o com -
ba te se faça pela via de mo crá ti ca, por que va mos pre -
ci sar dos po vos do mun do in te i ro. Va mos pre ci sar que 
o povo ame ri ca no tam bém in gres se nes te mo vi men to 
de com ba te à in jus ti ça que se ins ta lou no mun do a
par tir das ma tri zes do ca pi ta lis mo fi nan ce i ro que são
pre do mi nan te men te ins ta la das nos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca. Mas o povo ame ri ca no tem que ser nos -
so ali a do nes ta luta e te mos que ser so li dá ri os ao
povo ame ri ca no nes ta hora de dor, de afli ção e de an -
gús tia.

Aci ma de tudo deve pre va le cer a ra zão, a luta
de mo crá ti ca, a luta pela paz, sem vi o lên cia, e o re pú -
dio, evi den te men te, às for mas de ex plo ra ção, mas
não pela vi o lên cia, não pelo ter ro ris mo. O ter ro ris mo e 
a vi o lên cia são a ne ga ção da ra zão da hu ma ni da de,
do es pí ri to de evo lu ção e de trans for ma ção que que -
re mos que pre va le ça no mun do.

Nos sa so li da ri e da de ao povo ame ri ca no, o nos -
so re pú dio mais fron tal, mais de ci di do a toda e qual -
quer for ma de ter ro ris mo, a nos sa afir ma ção de que o
com ba te às for mas de in jus ti ças tem que ser fe i to pela 
ra zão e pela de mo cra cia.

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 Hugo Na po leão, que dis põe de cin co mi nu tos.

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, eu não po de ria
de i xar de jun tar a mi nha voz, em nome da Ban ca da
do Par ti do da Fren te Li be ral com as sen to no Se na -
do Fe de ral, para tra zer re al men te a mi nha es tu pe fa -
ção, sur pre sa e o ver da de i ro hor ror de que es tou,
como está a hu ma ni da de toda, to ma do em fun ção
dos úl ti mos acon te ci men tos nos Esta dos Uni dos da 
Amé ri ca.

Tra tou-se evi den te men te de uma ação pla ne ja -
da fora e que bur lou to dos os sis te mas de se gu ran ça,
de de fe sa ae ro por tuá ria e aé rea. E mes mo com ra mi -
fi ca ções em mais de uma ci da de.

Ora, as mi lha res de ví ti mas, de pes so as tra ba -
lhan do, ho mens e mu lhe res, com fa mí li as cons ti tu í -
das, que, no la bor do dia-a-dia, lu ta vam pela Pá tria,
pelo Esta do, pela ci da de e pelo bem-es tar, suas vi das 
fo ram ce i fa das por, evi den te men te, um gru po mal si -
na do que veio, em um mo men to ex tre ma men te di fí cil,
tra zer a dor para o Pre si den te, para o Go ver no, para
os ame ri ca nos e para, re pi to, a hu ma ni da de.

É evi den te que já to ma mos co nhe ci men to de to -
das as ma ni fes ta ções a par tir do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, do Mi nis tro Cel so La fer, as sim
como de lí de res de ex pres são in ter na ci o nal, como o
Pri me i ro-Mi nis tro Bri tâ ni co, Tony Bla ir.

É cla ro que nes sas ho ras é pre ci so uma re fle xão 
pro fun da. Na tu ral men te, eles es tão do í dos, so fri dos.
Os nor te-ame ri ca nos es tão per ple xos, por que os sis -
te mas mi li tar, po lí ti co e eco nô mi co fo ram pro fun da -
men te aba la dos – em que ex ten são, efe ti va men te,
não sei. O fato é que isso já teve re fle xos ne ga ti vos na
eco no mia in ter na ci o nal, es pe lha da pela re a ção ne ga -
ti va das Bol sas de Va lo res em to dos os con ti nen tes e
pela re tra ção do dó lar dos Esta dos Uni dos. 

Ora, num mun do glo ba li za do como o de hoje, as 
con se qüên ci as, in dis cu ti vel men te, são as mais da no -
sas, as mais pe ri go sas. Den tro des sa per ple xi da de,
fica a in ter ro ga ção: até aon de va mos? Um es to pim
como esse pode ge rar um con fli to de pro por ções gi -
gan tes cas.

Tal vez aí por que o Pre si den te da Re pú bli ca te -
nha con vo ca do o Con se lho de Se gu ran ça Na ci o nal
para uma re u nião de emer gên cia. Há pou co, es ti ve na 
pos se do Mi nis tro José Co e lho, do Su pe ri or Tri bu nal
Mi li tar, e vi de lá sair, às pres sas, o Mi nis tro da De fe -
sa, Ge ral do Qu in tão. Com ra zão, pois é pre ci so que
to dos es te ja mos aler tas.

Não sou por ta dor do mau agou ro. Aque les que
me co nhe cem de per to sa bem que sou um ho mem do 
oti mis mo; da soma, e não da di mi nu i ção; da mul ti pli -
ca ção, e não da di vi são, mas não pos so re al men te me 



con for mar com essa ver da de i ra bar bá rie, com es sas
ce nas de ca rac te rís ti cas mo nu men ta is e ci cló pi cas a
que as sis ti mos di an te dos te le vi so res.

Gos ta ria de trans mi tir, nes te mo men to, a to dos
aque les e even tu al men te tam bém aos bra si le i ros en -
vol vi dos e ví ti mas o sen ti men to do pro fun do pe sar e
as es pe ran ças para que o des ti no pos sa bre ve men te
re com por a na ção ami ga do seu des ti no e o nos so
País pos sa sin grar os ma res da paz den tro de uma
am biên cia de har mo nia in ter na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros, por cin co mi nu tos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. 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, este é o mo men to de apre sen tar a nos sa so li da ri -
e da de, eu não di ria ex clu si va men te à na ção ame ri ca -
na e ao povo ame ri ca no, mas ao mun do, por que esse
aten ta do que ocor reu nos Esta dos Uni dos com cer te -
za atin ge o con ce i to de ci da da nia e a to dos que pen -
sam na paz como um mo de lo a ser al can ça do pe los
ci da dãos do mun do in te i ro.

Só para se ter uma idéia da enor me ex ten são
des se aten ta do, sou do Esta do do Mato Gros so, prin -
ci pal men te na Ca pi tal Cu i a bá, há pes so as cu jos pa -
ren tes tra ba lham na que les pré di os que ex plo di ram
hoje. Isso de mons tra que não há nin guém in te i ra men -
te au sen te des te pro ble ma, que é mun di al. 

Enten de mos ser este o mo men to de nos po si ci -
o nar mos cla ra men te con tra o ter ro ris mo e con tra a vi -
o lên cia. É o mo men to de o mun do re pen sar a po lí ti ca
ex ter na pra ti ca da por al guns pa í ses, in clu si ve os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de re a va li ar os con fli tos
do Ori en te Mé dio, de ques ti o nar a po lí ti ca ex ter na
ado ta da pelo Pri me i ro-Mi nis tro is ra e len se Ari el Sha -
ron, no con fron to en tre Isra el e a Pa les ti na.

Sr. Pre si den te, es pe ro que este acon te ci men to
nos leve à paz e não à re ta li a ção, que este acon te ci -
men to mos tre que a vo ca ção pela paz, pe las so lu -
ções di plo má ti cas con diz mu i to mais com a raça hu -
ma na do que qual quer tipo de ter ro ris mo, que deve
ser con de na do. 

Nes te mo men to, como bra si le i ro e Se na dor da
Re pú bli ca, é nos so de ver e nos sa obri ga ção es tar so -
li dá rio à dor da Na ção ame ri ca na e aler tar que os ca -
mi nhos do mun do di ri gem-se cada vez mais para a di -
plo ma cia e não para o ter ro ris mo ou para a guer ra.

Era o que ti nha a di zer.

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 Ca sil do Mal da ner. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta,
Se na do ra Ma ri na Sil va, que dis po rá de até 5 mi nu tos.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. 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, o mo men to é de
per ple xi da de para to dos nós.

To das as pes so as que pen sam o bem da hu ma -
ni da de fa zem re fle xões hu ma nis tas em ter mos pla ne -
tá ri os, mes mo sa ben do que vi ve mos em um sis te ma
per ver so, em que es ses va lo res, mu i tas ve zes, de -
mons tram ali e na ção, ro man tis mo ou in ge nu i da de.
Pre fi ro con ti nu ar com essa vi são ro mân ti ca e tal vez
in gê nua a apos tar nes sa per ver sa ló gi ca da bar bá rie
na mo der ni da de.

O que es ta mos fa zen do com a ci vi li za ção é
mons tru o so. Au men ta mos, de uma for ma in cal cu lá -
vel, do pon to de vis ta téc ni co, o homo bel li cus, que
an tes foi ha bi lis – mais hu ma no, mais vol ta do para a
cri a ção de uma exis tên cia pen san te, so li dá ria e que
se di fe ren ci a va dos ou tros ani ma is por ter va lo res éti -
cos e uma re gu la gem que lhe fa zia con ser var a es pé -
cie. La men ta vel men te, a nos sa téc ni ca evo lu iu mas
não teve um acom pa nha men to mí ni mo de éti ca, o
que nos pos si bi li ta ria ofe re cer um mo de lo sus ten tá vel 
do pon to de vis ta da so bre vi vên cia da nos sa pró pria
es pé cie.

Des tar te, Sr. Pre si den te, nes te mo men to, pen so 
nas ví ti mas e nas pes so as ino cen tes. Gra ças a Deus,
sou pa ci fis ta, não ad vo go a vi o lên cia como for ma de
re sol ver pro ble mas, por que não se pa ro os fins dos
me i os. Estes per ver tem aque les e o fato de se rem os
fins al te ra dos pe los me i os não acar re ta o re sul ta do
que es pe ra mos. Por mais que sa cra li ze mos esse mé -
to do em nos so dis cur so, a nos sa prá ti ca aca ba tor -
nan do-o abo mi ná vel e ina ce i tá vel!

Infe liz men te, es ta mos vi ven do um dia a res pe i to 
do qual mu i to re fle ti rão os his to ri a do res, os so ció lo -
gos, os fi ló so fos, os re li gi o sos e os teó lo gos. Espe ro
que a res pos ta a esse la men tá vel acon te ci men to,
com di men sões pla ne tá ri as, não seja a vi o lên cia, a
re van che, tam pou co a de mons tra ção de que, ao se -
rem des mo ra li za dos os sím bo los e os ador nos da ci -
vi li za ção oci den tal – aqui lo que en ten dem ser a ma i or
ex pres são da cul tu ra nor te-ame ri ca na –, se deva res -
pon der de qual quer for ma, em qual quer lu gar, uti li -
zan do os mes mos me i os.

Espe ro que haja uma mu dan ça na po lí ti ca in ter -
na ci o nal, nas re la ções in ter na ci o na is e, aci ma de



tudo, que a eco no mia ceda um pou co o es pa ço para a 
fi lo so fia e que esta ceda um pou co o es pa ço para as
re fle xões es pi ri tu a is, por que es ta mos per den do o
rumo, es ta mos nos tor nan do, cada vez mais, homo
bel li cus, de i xan do de ser homo sa pi ens.

O SR. PRESIDENTE (Ro me ro Jucá) – Con ce do 
a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor Ro me -
ro Jucá. S. Exª dis põe de até 5 mi nu tos.

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, que ro tam -
bém so mar mi nha voz a to das as que hoje, nes ta
Casa, con de na ram os atos ocor ri dos nos Esta dos
Uni dos e so li da ri za ram-se com o povo nor te-ame ri ca -
no e com to das as na ções do mun do. Esse ata que,
co var de, vil, não foi es pe cí fi co à po pu la ção ame ri ca -
na. Ao fa zer o que fi ze ram, na ver da de, atin gi ram a
hu ma ni da de como um todo. Assim, não po de mos
con cor dar com atos como esse. 

O Go ver no bra si le i ro está cons ter na do, per ple -
xo com essa ques tão; o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so con vo cou o Con se lho de Se gu ran ça Na -
ci o nal para dis cu tir me di das de se gu ran ça in ter nas e,
sem dú vi da ne nhu ma, ou tros pa í ses es tão fa zen do o
mes mo, para que pos sam se or ga ni zar e, mais do que 
isso, se unir numa cru za da mun di al con tra o ter ro ris -
mo. Te mos que apro ve i tar esta opor tu ni da de para unir 
to das as na ções e ba nir o ter ro ris mo da face do pla ne -
ta. Não po de mos con cor dar com atos co var des, que
ce i fam mi lha res de vi das ino cen tes por con ta de qual -
quer dis pu ta po lí ti ca, ter ri to ri al, re li gi o sa ou qual quer
ou tra ques tão des sa or dem.

Em nome da Li de ran ça do Go ver no, que ro en -
ca mi nhar fa vo ra vel men te ao re que ri men to. Qu e ro,
ain da, re gis trar, em meu nome e em nome do Go ver -
no, a cons ter na ção e os vo tos de pe sar ao povo nor -
te-ame ri ca no pe las per das e pe los atos que so fre ram
na ma nhã de hoje.

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 no bre Se na dor Ca sil do Mal da -
ner. S. Exª dis po rá de 5 mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Qu e ro pro nun ci ar ape nas duas pa la vras nes te mo -
men to, Sr. Pre si den te.

O Se na dor Ger son Ca ma ta ma ni fes tou, nos ter -
mos se guin tes, o pen sa men to do Pre si den te Ge or ge
Bush: pri me i ra men te, va mos so cor rer os fe ri dos; de -
po is, va mos dar abri go, des ti no, va mos ve lar aque les
que per de ram suas vi das; em se gui da, va mos man ter

a de mo cra cia e, por úl ti mo, te mos que bus car os res -
pon sá ve is.

Nes te mo men to, não há du vi da – to dos acom pa -
nham de per to – de que de ve mos, aci ma de tudo,
pres tar so li da ri e da de aos ir mãos nor te-ame ri ca nos.
Nes ses re que ri men tos, apre sen ta dos pe los Se na do -
res Lú cio Alcân ta ra e Ade mir Andra de, esta Casa e o
Bra sil em pres tam so li da ri e da de a mi lha res de pes so -
as que de sa pa re cem e às suas fa mí li as. So mos ir -
mãos e es ta mos to dos jun tos. E, ao lado da so li da ri e -
da de, te mos que fa zer uma re fle xão so bre como en -
con trar ca mi nhos para bus car a paz. Fico pre o cu pa -
do, pois, se não hou ver al guns pa í ses, al guns se to res
que in ter me di em nes te mo men to, po dem acon te cer
co i sas mais gra ves. Se não se ma ni fes ta rem pes so as
que pro po nham uma re fle xão, temo por que acon te -
çam co i sas mais gra ves do que as que já vêm ocor -
ren do. Se co me çar o con fli to, é di fí cil de se gu rar.

Nes te mo men to, ten tar apa zi guar a si tu a ção tal -
vez seja o gran de ca mi nho. Esta mos vi ven do um ou -
tro mo men to no mun do e pen so que é a hora de a tur -
ma do ”de i xa dis so“ usar a ca be ça.

Como di zia o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, es ta -
mos to dos vol ta dos para a ir man da de, a so li da ri e da -
de, aci ma de tudo, às mu i tas vi das, fa mí li as, seus en -
tes e ao que está acon te cen do, a essa ame a ça ao sis -
te ma de mo crá ti co que exis te no mun do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Em vo ta ção os Re que ri men tos n.ºs 506, 507 e 508,
de 2001.

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

Apro va dos.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 

Mesa as so cia-se às ma ni fes ta ções de so li da ri e da de
pres ta das ao povo nor te-ame ri ca no, prin ci pal men te
às fa mí li as en lu ta das das ví ti mas dos di ver sos aten ta -
dos ocor ri dos hoje, e de se jar que este mo men to sir va
de re fle xão, e que a paz no mun do se apro fun de e se
con so li de.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 509, 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 em -



pre sá rio José Ermí rio de Mo ra es Fi lho, ocor ri do hoje
em São Pa u lo:

a) in ser ção em ata de um voto de pro -
fun do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia e ao Esta do;

c) re pre sen ta ção nos fu ne ra is.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2001. –
Pe dro Piva – Ro meu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 510, DE 2001

Re quer a in ser ção em Ata de voto
de pe sar pelo fa le ci men to do em pre sá rio
José Ermí rio de Mo ra es Fi lho, com apre -
sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.

Com fun da men to no dis pos to nos ar ti gos 218 e
221 do Re gi men to In ter no do Se na do Fe de ral, re que -
i ro a Vos sa Exce lên cia a in ser ção em Ata de um Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to hoje, 11 de se tem bro de
2001, do em pre sá rio José Ermí no de Mo ra es Fi lho,
com apre sen ta ção de con do lên ci as à sua fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Fa le ceu, por vol ta das 13 ho ras de hoje, em São
Pa u lo, aos 77 anos de ida de, o em pre sá rio José Ermí -
rio de Mo ra es Fi lho, ir mão de Antô nio Ermí rio de Mo -
ra es, pre si den te do Con se lho de Admi nis tra ção do
Gru po Vo to ran tim, em São Pa u lo. José Ermí rio so fria
de cân cer, foi ope ra do com êxi to, mas es ta va bas tan -
te de bi li ta do ul ti ma men te.

José Ermí rio de Mo ra es Fi lho, na me lhor acep -
ção do con ce i to de tra di ção fa mi li ar, hon rou o nome
do em pre en de dor clã dos Ermí rio de Mo ra es. Sem pre 
in can sá ve is tra ba lha do res por um Bra sil prós pe ro,
com uma in dús tria for te, com pe ti ti va, in de pen den te.

O Bra sil per de na au sên cia de José Ermí rio de
Mo ra es Fi lho, o exem plo de li de ran ça, de dis po si ção
em cons tru ir um fu tu ro me lhor para esta na ção.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os re que ri men tos de pen dem de vo ta ção, em cujo en -
ca mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs.
Se na do res que o de se ja rem.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos. 

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – 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, num dia ex tre ma -
men te con tur ba do e tris te por que pas sa todo o mun -
do, te mos no Bra sil uma no tí cia ex tre ma men te tris te:
o fa le ci men to do em pre sá rio José Ermí rio de Mo ra es
Fi lho.

Nas ci do a 26 de no vem bro de 1926 – fa ria 75
anos –, José Ermí rio de Mo ra es foi um dos ma i o res
ba ta lha do res pela in dús tria na ci o nal que o País já
pos su iu. Fez seus pri me i ros es tu dos nos Esta dos
Uni dos. For mou-se em Enge nha ria e vol tou ao Bra sil
para tra ba lhar, o que fa zia há mais de 55 anos. Tra ba -
lhou até o úl ti mo dia e até o úl ti mo alen to de suas for -
ças. Foi um dos ma i o res na ci o na lis tas que o País já
pos su iu. To das as suas em pre sas es tão no Bra sil.
Tra ta-se do ma i or gru po in dus tri al bra si le i ro.

A fa mí lia Ermí rio de Mo ra es ali ou o tra ba lho, a
de di ca ção e a ho nes ti da de em prol do de sen vol vi -
men to des te País. O seu pai, José Ermí rio de Mo ra es, 
foi Se na dor da Re pú bli ca e re pre sen tou o Esta do de
Per nam bu co nes ta Casa. O seu so gro era o ve lho Co -
men da dor Pe re i ra Igná cio. Hou ve, en tão, uma con ju -
ga ção de um per nam bu ca no de boa cepa, de um por -
tu guês de boa cepa e da sua mu lher, Ne i de Ugo li ni de 
Mo ra es, uma ita li a na de boa cepa.

Como sem pre digo, São Pa u lo é fe i to dis so e,
por isso, tor nou-se gran de, por que sou be apro ve i tar
as pes so as de ou tros Esta dos e re co nhe cer o ta len to
de quem foi tra ba lhar. Com isso, trans for mou-se num
gran de Esta do. Esse é o ta len to das pes so as de bem.

José Ermí rio aju dou a tudo o que era pos sí vel
nes te País e lu tou de no da da men te, sem pre de fen -
den do o ca pi tal na ci o nal. Era obs ti na do a esse res pe i -
to. A sua fa mí lia fala e pro vo cou dis cus sões acir ra das
até com o Go ver no so bre o pro ble ma ener gé ti co. Faz
cin co ou seis anos que o gru po Vo to ran tim fala que
ha ve ria es cas sez de ener gia – e ocor reu. Ele re a li zou, 
du ran te a sua vida, uma sé rie de em pre en di men tos
que lhe dão qua se au to no mia nas suas em pre sas.
Tra ta-se do ma i or gru po pri va do in dus tri al do País. Na
con tra mão da his tó ria, quan do os ban cos de ram lu -
cros fa bu lo sos, ele, em bo ra te nha uma pe que no ban -
co, para as ati vi da des do seu con glo me ra do, con ti nu -
ou um in dus tri al, que é a sua ati vi da de-mãe. Ele aju -
dou a Be ne fi cên cia Por tu gue sa, o Hos pi tal Cruz Ver -
de, era pre si den te do Hos pi tal do Cân cer – onde fa le -
ceu –, co la bo rou com to dos os es por tes, com o tê nis,
com o fu te bol. De di cou a sua vida in te i ra em aju dar,
aju dar e aju dar o ou tro. Pre o cu pou-se enor me men te
com a jus ti ça so ci al.



Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ele de di -
cou, no seu úl ti mo ba lan ço, R$36 mi lhões às ca u sas
so ci a is, aos hos pi ta is, aos ca ren tes e aos me nos fa -
vo re ci dos. É uma per da ir re pa rá vel de um ho mem
qua se in subs ti tu í vel, que ain da man tém uma com pa -
nhia fe cha da bra si le i ra. Eu que sem pre falo so bre a
des na ci o na li za ção da in dús tria bra si le i ra vejo com
tris te za a mor te de um dos úl ti mos bas tiões de uma
em pre sa in clu si ve fa mi li ar. É uma em pre sa de fa mí lia.

Sr. Pre si den te, sou um dos mais as sí du os des ta
Casa, ti nha ape nas uma fal ta e fal tei dois dias por que
fui, na ter ça-fe i ra pas sa da, nas suas Bo das de Ouro.
Ele fez ques tão de dar uma fes ta fa mi li ar. Ampa ra do
pe los fi lhos e pe los ne tos, com pa re ceu à mis sa de
ação de gra ças, onde en trou co mo vi do. To dos os pre -
sen tes cho ra ram, fa mí lia, pou quís si mos ami gos, in -
clu si ve este que vos fala. Ele as sis tiu à mis sa de ação
de gra ças. To dos per gun ta ram o por quê de ta ma nho
es for ço para as sis tir à mis sa e es tar pre sen te ao jan -
tar. Ele de mons trou: era sua des pe di da. Ele des pe -
diu-se da fa mí lia e dos ami gos. E cada neto ora va
uma par te da mis sa. To dos cho ra vam co pi o sa men te.
E o pe di do fi nal que José Ermí rio fez foi que a pró xi ma 
ge ra ção – se ria a ter ce i ra –, acon te ces se o que acon -
te ces se, fi cas se sem pre uni da, de fen den do os in te -
res ses le gí ti mos do Bra sil e da na ci o na li da de.

É com pro fun do pe sar que faço este pro nun ci a -
men to. Te nho cer te za de que falo em nome de todo o
Se na do bra si le i ro. 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 Ro meu Tuma por cin -
co mi nu tos

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, se ria des ne ces sá rio usar o mi cro fo ne para fa -
zer as re fe rên ci as ao Dr. José Ermí rio de Mo ra es vis to 
o pro nun ci a men to do Se na dor Pe dro Piva, que go za -
va da ami za de e da con vi vên cia com a fa mí lia Ermí rio
de Mo ra es. Mas, como pa u lis ta, não me po dia de i xar
de ma ni fes tar, sen do so li dá rio ao re que ri men to do
Se na dor Pe dro Piva.

José Ermí rio de Mo ra es e Antô nio Ermí rio de
Mo ra es di vi dem no ce ná rio po lí ti co-em pre sa ri al bra si -
le i ro uma con du ta éti ca in ve já vel di an te de to dos
aque les que pro cu ram de qual quer for ma des tru ir a
em pre sa bra si le i ra.

O Se na dor Pe dro Piva fa lou do es pí ri to de na ci -
o na li da de e da ma nu ten ção de uma in dús tria emi nen -
te men te na ci o nal. Vá ri as ve zes, em dis cus são, ouvi
os dois re fe ri rem-se ao pro ble ma da ener gia. Ne nhu -
ma vez de i xa ram de in ves tir nes se se tor, para que

suas in dús tri as con ti nu as sem de pé caso vi es se o
apa gão. Eram ho mens de pre vi são: há de ze nas de
anos, já pen sa vam e in ves ti am nos se to res im por tan -
tes da eco no mia bra si le i ra.

Qu an to ao cam po so ci al, o Se na dor Pe dro Piva
já fez re fe rên cia, mas não es que ço a Asso ci a ção da
Cri an ça De fe i tu o sa, ins ti tu i ção im por tan te que as sis -
te às cri an ças de fe i tu o sas em fa vor da qual José
Ermí rio sem pre atu a va. Ele ti nha tam bém a pre o cu -
pa ção com o fu tu ro da ju ven tu de me nos abas ta da
des te País.

Cer ta vez, par ti ci pa ram da vida po lí ti ca e ti ve -
ram uma de cep ção tre men da. So fre ram com isso,
mas nun ca de i xa ram de par ti ci par da po lí ti ca bra si le i -
ra, como em pre sá ri os e em pre en de do res que me re -
cem todo o nos so res pe i to e ca ri nho.

So li da ri zo-me com o Se na dor Pe dro Piva pelo
re que ri men to apre sen ta do.

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 cin co 
mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, que ro, nes ta opor tu ni da -
de, em nome de Go iás, as so ci ar-me às ho me na gens
que esta Casa pres ta a José Ermí rio de Mo ra es Fi lho.

Não te nham dú vi da de que não são ape nas os
pa u lis tas, mas os go i a nos tam bém, que cho ram a
mor te des se gran de bra si le i ro, por que os pa u lis tas
não se li mi ta ram, no pas sa do, a des co brir Go iás em
bus ca do ouro, em bus ca da ri que za do nos so sub so -
lo; os pa u lis tas têm es ta do pre sen tes em to dos os
mo men tos da his tó ria de Go iás. Qu an do, por exem -
plo, se plan ta va a pe dra fun da men tal da nova ca pi tal,
hoje Go iâ nia, fo ram os uni ver si tá ri os da Fa cul da de de 
Di re i to do Lar go de São Fran cis co que do a ram à ci da -
de o mo nu men to do Anhan güe ra, que se en con tra na
pra ça cen tral de Go iâ nia, sob a li de ran ça de Ulysses
Gu i ma rães, Fran co Mon to ro e tan tos ou tros lí de res
es tu dan tis à épo ca. E foi a fa mí lia de José Ermí rio de
Mo ra es, sob a co or de na ção so bre tu do dos dois fi lhos, 
Antô nio e José Ermí rio de Mo ra es Fi lho, que im plan -
tou em Go iás a pri me i ra gran de in dús tria de ex tra ção
do ní quel, abun dan te em nos so Esta do, a CNT (Com -
pa nhia Ní quel To can tins), uma in dús tria que, há mais
de 20 anos, vem ge ran do mi lha res de em pre gos para
tra ba lha do res de Go iás.

Enfren ta ram mu i tas di fi cul da des. Não exis tia
ener gia nem es tra da para es co ar a pro du ção. Fo ram
re al men te de ter mi na dos. Implan ta ram uma das ma i o -
res in dús tri as do gê ne ro no Bra sil, no Mu ni cí pio de Ni -



que lân dia, mo ti vo de or gu lho e so bre tu do de se gu ran -
ça para os go i a nos.

De for ma que Go iás deve mu i to à fa mí lia Ermí rio 
de Mo ra es e, na hora em que o Cri a dor con vo ca para
seu Re i no José Ermí rio de Mo ra es Fi lho, nós nos as -
so ci a mos a es sas ho me na gens, em nome do meu
Esta do.

Aqui no Se na do Fe de ral, ma ni fes ta mos o nos so
re co nhe ci men to pelo que ele re pre sen tou e con ti nu a -
rá re pre sen tan do para o Bra sil, como um dos bra si le i -
ros de ter mi na dos, que, quan do o Bra sil ain da ca mi -
nha va com di fi cul da des para sua in dus tri a li za ção, ao
lado do ir mão, pres tou uma gran de co la bo ra ção à in -
dus tri a li za ção do Bra sil. Tra ba lha do res, sé ri os, hon ra -
dos, de ter mi na dos, exem pla res, aman tes des te País,
te nho cer te za dis so. Te nho o pri vi lé gio de con vi ver
com a fa mí lia. Como go i a no que acom pa nhou as
ações de les em nos so Esta do, nes ta hora, digo à fa -
mí lia que con ti nu a re mos bus can do na vida de José
Ermí rio de Mo ra es Fi lho o exem plo para a luta por um
Bra sil me lhor.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Em vo ta ção os Re que ri men tos n.ºs 509 e 510, de
2001.

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

Apro va dos.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
A Pre si dên cia de sig na os Srs Se na do res Pe dro

Piva, Ro meu Tuma e José Sar ney para re pre sen tar o
Se na do nos fu ne ra is.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce de rei a pa la vra, pela Li de ran ça, con for me o
Re gi men to, ape lan do aos ora do res que se ate nham
ao tem po re gi men tal, pois ain da apre ci a re mos os
itens da Ordem do Dia.

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.

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, pas so a ler a nota da Co mis são
Exe cu ti va do Di re tó rio Na ci o nal do Par ti do Po pu lar
So ci a lis ta – PPS, so bre os epi só di os ocor ri dos nos
Esta dos Uni dos:

Paz – Por Uma Nova Ordem Mun di al.

O Par ti do Po pu lar So ci a lis ta con de na
du ra men te os aten ta dos ter ro ris tas que se
aba te ram so bre os Esta dos Uni dos no dia

de hoje e la men ta, cons ter na do, as vi das
ce i fa das de for ma in sa na e inú til. O ter ro ris -
mo, cri me con tra a hu ma ni da de, e a in to le -
rân cia nun ca fo ram ca mi nhos vá li dos para
di ri mir ques tões po lí ti cas e ou tros in te res ses 
dos po vos. Elas tor nam-se ain da mais ab -
sur das quan do aden tra mos o sé cu lo XXI,
que, jul ga mos, pode vir a ser mais ra di an te
para o fu tu ro da ci vi li za ção.

Os dra má ti cos fa tos que ora pre sen ci -
a mos nas cem, na ver da de, da in to le rân cia
que ain da se es pa lha pelo mun do – o fun da -
men ta lis mo re li gi o so, as exa cer ba ções na ci -
o na lis tas, o re cru des ci men to na zi fas cis ta, o
ter ro ris mo de Esta do, o au men to das de si -
gual da des en tre na ções e, tam bém, a ar ro -
gân cia de al gu mas po tên ci as, en tre elas os
pró pri os Esta dos Uni dos, que te i mam em
que rer se man ter como uma es pé cie de
gen dar me ria do glo bo ter res tre. Os po vos
de todo o mun do não po dem con ti nu ar a vi -
ver sob pâ ni co, mas em co o pe ra ção e em
paz.

Nes se con tex to, cre mos que a pos tu ra
de to das as na ções de mo crá ti cas, a par de
pu nir os res pon sá ve is pe los aten ta dos com
o ri gor da lei, é im pe dir re van chis mos, com -
ba ter a vi o lên cia e o ter ro ris mo, de gru pos
ou de Esta dos. E tam bém a de bus car so lu -
ções para pro ble mas gra ves das de si gual -
da des en tre os po vos ou dos con fli tos como
os que se ve ri fi cam no Ori en te Mé dio ou da
ver da de i ra tra gé dia eco nô mi ca e so ci al exis -
ten te no di la ce ra do con ti nen te afri ca no.

Não à vi o lên cia, à in to le rân cia, à in jus -
ti ça, ao ter ro ris mo. Viva a de mo cra cia e a
fra ter ni da de. Viva a paz en tre os po vos.

Uma nova or dem mun di al se im põe.
Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2001.
Pre si den te Na ci o nal do PPS, Se na dor

Ro ber to Fre i re.

Era esse o sen ti do da mi nha co mu ni ca ção, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa He le -
na, como Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção
ur gen te de in te res se par ti dá rio.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs Se na do res, o Se na dor Ge ral do Cân di do e 
vá ri os ou tros Se na do res já ti ve ram a opor tu ni da de,



in clu si ve na apro va ção do re que ri men to de pe sar, de
se pro nun ci a rem em re la ção à trá gi ca mor te, ao co -
var de aten ta do de que foi ví ti ma nos so que ri do com -
pa nhe i ro To ni nho, Pre fe i to de Cam pi nas.

O Par ti do dos Tra ba lha do res emi tiu uma nota
ofi ci al que pas so a ler para que fi que re gis tra da nos
Ana is da Casa:

Nota Ofi ci al
Par ti do dos Tra ba lha do res
O Par ti do dos Tra ba lha do res, pe ran te

a trá gi ca mor te do Pre fe i to de Cam pi nas,
Antô nio da Cos ta San tos, o To ni nho do PT,
as sas si na do co var de men te na no i te de on -
tem, ma ni fes ta sua so li da ri e da de aos fa mi li -
a res, de nun cia e la men ta o es ta do de vi o -
lên cia que im pe ra nos gran des cen tros, re -
tra to da fa lên cia de um mo de lo ex clu den te.

O PT exi ge das au to ri da des cons ti tu í -
das a to tal apu ra ção des se bár ba ro cri me
que vi ti mou um com pa nhe i ro que, em pou co 
tem po, de vol veu à po pu la ção de Cam pi nas,
ci da de que go ver na va, a es pe ran ça e a
cren ça em uma vida me lhor. Cam pi nas ex -
pe ri men ta um mo men to novo, de im ple men -
ta ção de po lí ti cas pú bli cas, de com ba te às
de si gual da des, de in ves ti men tos nas áre as
so ci a is, es pe ci al men te di ri gi dos às re giões
de pe ri fe ria e seu povo po bre.

To ni nho tem sido um exem plo de co ra -
jo sa e his tó ri ca luta con tra a cor rup ção e o
cri me or ga ni za do em Cam pi nas. [Re pi to: To -
ni nho, do PT, Pre fe i to de Cam pi nas, as sas -
si na do co var de men te na ma dru ga da, é um
exem plo de co ra jo sa e his tó ri ca luta con tra a 
cor rup ção e o cri me or ga ni za do.

O PT de nun cia e exi ge da Po lí cia e da
Jus ti ça apu ra ção e pu ni ção dos res pon sá ve -
is pelo la men tá vel ocor ri do, ten do em vis ta
to das as hi pó te ses con si de ra das pela in ves -
ti ga ção po li ci al. 

Os com pa nhe i ros do PT ren dem esta
ho me na gem, jus to re co nhe ci men to ao com -
pa nhe i ro To ni nho, que op tou sem pre por le -
var uma vida de ci da dão co mum, e tam bém
ao povo de Cam pi nas, pela cren ça e par ti ci -
pa ção na cons tru ção de um Bra sil igua li tá rio 
e fra ter no. 

Ma ni fes ta mos nos sa so li da ri e da de nes te mo -
men to de dor à fa mí lia de To ni nho, a to dos as com -
pa nhe i ras e com pa nhe i ros do PT, ao povo de Cam -

pi nas e a to dos as bra si le i ras e bra si le i ros que lu tam 
efe ti va men te con tra to das as for mas de vi o lên cia e
de tru cu lên cia co var de como essa. O nos so com pa -
nhe i ro Se na dor José Edu ar do Du tra, com vá ri os
com pa nhe i ros e com pa nhe i ras do PT, en con tra-se
na ci da de de Cam pi nas para dar o nos so abra ço de
so li da ri e da de. Esta mos, mais uma vez, exi gin do a
apu ra ção, até em fun ção do tra ba lho ri go ro so, do
tra ba lho vi go ro so que vi nha sen do de sen vol vi do
pelo com pa nhe i ro com ba ten do to das as for mas de
cor rup ção, o cri me or ga ni za do na ci da de. E nós es -
ta mos bus can do to dos os me ca nis mos de in ves ti ga -
ção para apu ra ção des se cri me bár ba ro.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Pror ro go a Hora do Expe di en te para as se gu rar a pa -
la vra aos ora do res ins cri tos ape lan do para que se
res trin jam ao tem po re gi men tal de cin co mi nu tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to
Se na dor Wal deck Orné las.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os jor na is de
hoje tra zem uma pés si ma no tí cia para os tra ba lha do -
res bra si le i ros. Aliás, hoje é um dia ter rí vel, seja pe los
acon te ci men tos ocor ri dos nos Esta dos Uni dos, seja
em face dos di ver sos fa le ci men tos re gis tra dos aqui
nes ta Casa no dia de hoje.

Mas que ro me re fe rir à sus pen são a que a Ca i xa 
Eco nô mi ca Fe de ral está obri ga da do pa ga men to de
be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al nas ca sas lo té ri cas
em to dos o País. Essa foi uma me di da que ado tei
quan do exer ci o Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên -
cia So ci al em con jun to com o Pre si den te da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, Dr. Emi lio Ca raz zai. Era pre ci so
cu i dar da co mo di da de dos tra ba lha do res bra si le i ros
e, par ti cu lar men te, dos ve lhi nhos do INSS, dos apo -
sen ta dos e dos pen si o nis tas do nos so País. Não bas -
ta va uma me di da so men te; era pre ci so, era ne ces sá -
rio um con jun to de me di das que vi es sem a al can çar o
ob je ti vo de as se gu rar o fim das fi las na Pre vi dên cia
So ci al. E isso se con se guiu. Uma das me di das foi
exa ta men te acres cen tar à rede de pa ga men to de be -
ne fí ci os as 8.500 ca sas lo té ri cas do País. De ou tro
lado, exis tem Mu ni cí pi os que não têm agên ci as ban -
cá ri as, mas têm, pelo me nos, uma casa lo té ri ca. Des -
sa for ma, es ses ser vi ços que es ta vam ain da em uma
fase ini ci al, em bri o ná ria e que no úl ti mo mês pa ga ram 
a 121.200 be ne fi ciá ri os, es tão sen do sus pen sos por
meio de uma li mi nar. Ve jam os se nho res: uma li mi nar
con ce di da por um juiz fe de ral, sin gu lar, em pri me i ra
ins tân cia. É mu i to sig ni fi ca ti vo re gis trar isso no dia em 



que o Con gres so Na ci o nal pro mul ga a emen da cons -
ti tu ci o nal que re gu la, li mi ta e con tro la as me di das pro -
vi só ri as.

É pre ci so que o Po der Le gis la ti vo tam bém se
vol te para co i bir o abu so das li mi na res. Nes se caso,
essa li mi nar pres ta um des ser vi ço aos tra ba lha do res
bra si le i ros por que sus pen de o pa ga men to de be ne fí -
ci os pre vi den ciá ri os por meio das ca sas lo té ri cas.
Veja-se a con tra di ção, o pa ra do xo. Argu men ta-se a
se gu ran ça nas ca sas lo té ri cas. Ora, é exa ta men te o
con trá rio: to das as ati vi da des exer ci das pe las ca sas
lo té ri cas im pli cam in gres so de re cur sos, en tra da de
di nhe i ro. A úni ca ati vi da de que im pli ca sa í da de di -
nhe i ro e, por con se guin te, re du ção do vo lu me de re -
cur sos em ca i xa é exa ta men te o pa ga men to dos be -
ne fí ci os pre vi den ciá ri os, o que ago ra está sen do sus -
pen so por essa li mi nar. Espe ro que o bom sen so ve -
nha a fa zer com que essa li mi nar seja re vo ga da, até
por que, diz o jor nal, ”a Jus ti ça não pro i biu ser vi ços
como o pa ga men to de con tas de água, luz e te le fo ne
e o pró prio re co lhi men to de gui as do FGTS e do
INSS.“ 

Essa me di da que é a fa vor do tra ba lha dor, já
que ob je ti va che gar às lo ca li da des me no res e aca bar
com as fi las na Pre vi dên cia So ci al, den tro de um con -
jun to de ou tras me di das que pude ado tar no pe río do
em que exer ci o car go de Mi nis tro, está sen do re vo ga -
da pro vi so ri a men te, com base numa li mi nar, de modo
in jus to e in cor re to em re la ção aos tra ba lha do res bra -
si le i ros. Por isso, que ro de i xar la vra do meu pro tes to e
fa zer um ape lo para que haja a re vi são vo lun tá ria da
li mi nar por par te do juiz que a con ce deu, para que
não fi quem pre ju di ca dos os tra ba lha do res bra si le i ros
e, par ti cu lar men te, os ve lhi nhos do INSS, os apo sen -
ta dos e os pen si o nis tas do nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor, Se na dor
Osmar Dias, que dis põe do pra zo de cin co mi nu tos.

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, Srªs e Srs. Se na do res, que ro re gis trar
o in crí vel des res pe i to com que são tra ta dos, pelo Mi -
nis té rio da Fa zen da do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, os agri cul to res bra si le i ros. Não vou nem fa -
lar do atra so sis te má ti co na li be ra ção do cré di to ru ral
que faz com que se re tar de o pre pa ro para o plan tio
da sa fra de ve rão no mo men to em que o Go ver no co -
me mo ra o fato de o Bra sil ter co lhi do a sua ma i or sa fra 
des te ano, como se a sa fra ti ves se sido plan ta da pelo
Mi nis tro da Fa zen da e pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. Qu e ro re fe rir-me à brin ca de i ra
que está fa zen do o Mi nis té rio da Fa zen da; não sei se

é brin ca de i ra ou se é ab so lu ta ig no rân cia das au to ri -
da des do Mi nis té rio da Fa zen da em re la ção à agri cul -
tu ra bra si le i ra. 

Os agri cul to res bra si le i ros plan ta ram no ano
pas sa do uma sa fra de tri go que se frus trou no sul do
País em fun ção das ge a das que ocor re ram por 12
dias con se cu ti vos. Foi o in ver no mais ri go ro so das úl -
ti mas dé ca das, des tru in do as sa fras de tri go do ano
pas sa do e a do mi lho sa fri nha da Re gião Sul do País.
Mas os agri cul to res ha vi am se gu ra do suas la vou ras
jun to à Co sesp, Com pa nhia de Se gu ros do Esta do de
São Pa u lo, e du ran te um ano eles ten ta ram re ce ber o
di nhe i ro a que têm di re i to, a in de ni za ção dos pre ju í -
zos que so fre ram pela ocor rên cia das ge a das que,
como eu dis se, im pos si bi li tou a co lhe i ta do tri go e do
mi lho sa fri nha.

A Co sesp va leu-se do di re i to que tem a se gu ra -
do ra, me di an te o Insti tu to de Res se gu ros do Bra sil –
IRP, para re ce ber do Go ver no Fe de ral par te da in de -
ni za ção da que les pro du to res. 

O Con gres so Na ci o nal, cum prin do sua obri ga -
ção, na úl ti ma ses são do pri me i ro se mes tre des te
ano, vo tou um cré di to su ple men tar de R$71,1 mi -
lhões, re cur so su fi ci en te para in de ni zar to dos os pro -
du to res que têm o di re i to de re ce ber a in de ni za ção.

Pa re ce que o Mi nis tro da Fa zen da e o Se cre tá -
rio Ama u ri Bier não sa bem quan to cus ta uma sa fra
per di da, se não já te ri am pago aos pro du to res. Fa rei
um cál cu lo rá pi do: su pon do que te nha plan ta do 100
hec ta res de la vou ra de tri go, o agri cul tor des pen deu
cer ca de R$400 e pa gou de prê mio 10% des se va lor,
ou seja, R$4 mil. Então, uti li zou R$40 mil para plan tar
cem hec ta res, mais R$4 mil para co lo car sua la vou ra
no se gu ro, to ta li zan do R$44 mil re a is. Tal vez nem o
Mi nis tro da Fa zen da nem o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so te nham idéia do que sig ni fi ca
R$40 mil para um pro du tor com uma área de 100 hec -
ta res. Te nho cer te za dis so, por que, caso con trá rio, já
te ri am re sol vi do o pro ble ma e li be ra do os re cur sos.
Che ga ram a uti li zar o ab sur do ar gu men to de que não
es tão li be ran do o di nhe i ro para in de ni zar os pro du to -
res que co lo ca ram suas la vou ras no se gu ro da Co -
sesp para cu i dar da ma nu ten ção da es ta bi li da de ma -
cro e co nô mi ca do País – foi o que dis se o Se cre tá rio
Ama u ri Bier.

Esse não foi o ar gu men to uti li za do, quan do o
Go ver no, de um dia para o ou tro, li be rou para os Srs.
De pu ta dos R$80 mi lhões em emen das, a fim de que
80 Srs. De pu ta dos re ti ras sem suas as si na tu ras do re -
que ri men to que so li ci ta va a ins ta la ção da CPI da Cor -
rup ção. Na que la Casa, de um dia para o ou tro, R$80
mi lhões fo ram li be ra dos. Não fa la rei dos re cur sos do



Pro er nem de ou tros re cur sos li be ra dos da no i te para
o dia, de for ma rá pi da e ur gen te, com ab so lu ta sen si -
bi li da de do Mi nis tro Pe dro Ma lan.

Sr. Pre si den te, so li ci to aos Srs. Se na do res da
Re pú bli ca, fi li a dos aos Par ti dos da base ali a da do Go -
ver no, e tam bém aos Lí de res da base go ver nis ta que
con ver sem com o Mi nis tro Pe dro Ma lan e in for mem S. 
Exª de que há qua se 10 mil pro du to res, só no Pa ra ná,
e mais de 20 mil no Bra sil in te i ro con de na dos a não
plan tar a sa fra de ve rão por não es ta rem re ce ben do
aqui lo a que têm di re i to, vis to que pa ga ram o prê mio
do se gu ro. Vo ta mos o cré di to su ple men tar, mas o Go -
ver no se gu ra esse cré di to, im pe din do que os pro du to -
res re ce bam a sua in de ni za ção.

Faço esse ape lo à Mesa, aos Lí de res dos Par ti -
dos ali a dos ao Go ver no e ao Mi nis tro Pe dro Ma lan,
para que olhem com um pou co mais de sen si bi li da de
e res pe i to para os agri cul to res bra si le i ros.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Co mu ni co aos Srs. Se na do res que, em vir tu de da
ses são con jun ta a re a li zar-se ama nhã, às qua tor ze
ho ras, não ha ve rá ses são de li be ra ti va or di ná ria do
Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 511, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, in ci so I, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a re ti ra da, em
ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº 166,
de 2001, que acres cen ta pa rá gra fos aos ar ti gos 33 e
34 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, que
es ta be le ce nor mas para as ele i ções e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
re que ri men to lido será in clu í do na Ordem do Dia
opor tu na men te, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so II,
alí nea ”b“, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 67, de 1993 (nº
306/93, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que

apro va o ato que ou tor ga per mis são à 98
Tim bu ri 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 Andi rá, Esta do do Pa ra ná,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 841, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As 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 67, DE 1993

(Nº 306/93, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à 98 Tim bu ri-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 Andi rá, Esta -
do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 132, de 13 de mar ço de 1990 que ou tor ga per -
mis são à 98 Tim bu ri-FM Ltda, para ex plo rar pelo pra -
zo de 10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Andi rá, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 Ita i tu ba, Esta do do
Pará, ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 826, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Hugo Na po leão.

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 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 DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, DE 2001

(Nº 526/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

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 263, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à VL Ra di o di fu são S/C Ltda., para ex plo -
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Ita i tu ba, Esta do do Pará.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 93, de 2001 (nº
657/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cre -
che Lar da Cri an ça Fe liz a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pa i ne i ras, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 846, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

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 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 93, DE 2001

(Nº 657/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cre che Lar da Cri an ça Fe liz a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Pa i ne i ras, 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 78, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cre che Lar da Cri an ça Fe liz 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 Pa i ne i ras,
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 (Mo za ril do Ca val can ti.) –
Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 827, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Álva ro Dias.

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 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 114, DE 2001

(Nº 485/2000, na Câ ma ra os De pu ta dos)

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.

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 2 de ju nho de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são da Rá dio Inde pen dên cia do Pa ra ná 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 Cu ri ti -
ba, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti.) –
Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 132, de 2001 (nº 
555/2000, 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 Ci da de de Ca pe li nha de Ra di o di -
fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são na
ci da de de Ca pe li nha, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 847, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Na bor Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção 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 132, DE 2001

(Nº 555/2000, 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 Ci da de de Ca pe li nha

de Ra di o di fu são 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 -
pe li nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 214, de 9 de de zem bro de 1999, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ci da de de Ca pe li nha de
Ra di o di fu são 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 Ca pe li nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti.) –
Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 813, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Edu ar do Si que i ra 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.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i ra 

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 155, DE 2001

(Nº 713/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção 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.

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 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, 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 Uru a çu, Esta do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 192, de 2001 (nº 
791/2000, 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 Ma da le na – 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 San ta 
Ma ria Ma da le na, Esta do do Rio Ja ne i ro,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 860, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Nilo Te i xe i ra 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.

Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam per ma -

ne çam 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 192, DE 2001

(Nº 791/00, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Rá dio
Co mu ni tá ria Ma da le na – 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 San ta Ma ria Ma da le na, Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

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

ta ria nº 206, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Rá dio Co mu ni tá ria Ma da le na — 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 San ta Ma ria Ma -
da le na, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 199, de 2001 (nº 
823/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção o
Bom Sa ma ri ta 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 Rio Bran -
co do Sul, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 862, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

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 Srs. Se na do res que o apro vam per ma -

ne çam 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 199, DE 2001

(Nº 823/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção o Bom Sa ma ri ta no – ABS a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Rio Bran co o Sul, Esta do do 
Pa ra ná.

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

ta ria nº 262, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção o Bom Sa ma ri ta no — ABS 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 Rio Bran co do
Sul, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Vol ta mos à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.
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, ve nho a esta
tri bu na para la men tar que, de po is de ter mos fe i to a
Con ven ção Na ci o nal do PMDB, que teve a apro va ção 



qua se unâ ni me da im pren sa bra si le i ra, mos tran do
que evo lu í mos no diá lo go in ter no do Par ti do. Hoje,
per ce be mos um re tro ces so mu i to gran de na de mo -
cra cia que pre ga mos na nos sa con ven ção, com os
dis cur sos de con ci li a ção, de diá lo go in ter no. A par te
ma jo ri tá ria, 63%, re sol veu de i xar de fora os ou tros
37% re pre sen tan tes de vá ri os Esta dos bra si le i ros, ali -
ja dos do pro ces so de dis cus são in ter na do nos so
Par ti do.

É mu i to la men tá vel, Sr. Pre si den te, por que o
nos so Par ti do ti nha uma his tó ria de mu i to diá lo go in -
ter no, quan do os au tên ti cos e mo de ra dos che ga ram e 
se de ram as mãos, na épo ca mais im por tan te, para
fa zer a re de mo cra ti za ção do País. 

Hoje, o País vive um mo men to de an gús tia mu i -
to gran de em ra zão da po lí ti ca ex ter na de ar ro cho –
ar ro cho no sen ti do do tran ca men to das ações em fun -
ção da cri se ar gen ti na, da po lí ti ca in ter na, da re ces -
são ame ri ca na, tra zen do de sa len to ao povo bra si le i ro. 
A in fla ção co me ça a bro tar ou tra vez.

O PMDB de ve ria es tar numa hora mu i to pro pí cia 
ao diá lo go in ter no, de con fra ter ni za ção en tre nós,
para mos trar ao País que o Par ti do po de ria ter um
pro gra ma par ti dá rio fir me, com ban de i ras for tes a fa -
vor da de mo cra ti za ção, pre o cu pan do-se com a ques -
tão so ci al, so bre tu do com aque les 52 mi lhões de bra -
si le i ros que ain da vi vem aba i xo da li nha da mi sé ria;
pro pon do uma re for ma tri bu tá ria que dê aten ção es -
pe ci al men te aos pe que nos e mi cro em pre sá ri os bra si -
le i ros, tão sa cri fi ca dos; pro pon do uma ali an ça e po lí ti -
cas para a agri cul tu ra, pois ali ja mos do pro ces so pro -
du ti vo mi lha res de ci da dãos, re ti ran do-os do cam po e
in chan do as gran des ci da des; pro pon do uma po lí ti ca
ur ba na for te, já que cer ca de 50% de nos sas gran des
ci da des não ofe re cem con di ções dig nas de vida aos
ci da dãos.

Nos so Par ti do, nes te mo men to, com o sec ta ris -
mo in ter no dos que se en con tram no Po der, pró xi mos
ao Pre si den te da Re pú bli ca e ali a dos do Mi nis tro,
deve ou vir a base, os que es tão in sa tis fe i tos, deve as -
su mir com pro mis sos com os mais hu mil des, os mais
po bres, com fa zen de i ros, pe que nos agri cul to res, pro -
du to res de le i te, que ne ces si tam de uma nova ban de i -
ra para bus car es pe ran ças para seus fi lhos. 

Assim, Sr. Pre si den te, la men tan do pro fun da -
men te a de ci são in ter na da ma i o ria que ven ceu a úl ti -
ma Con ven ção do dia nove, eu, como par te dos per -
de do res, sin to-me tris te com o ali ja men to do pro ces -
so de dis cus são in ter na. Não es tão es cre ven do uma
ban de i ra bo ni ta de de mo cra cia in ter na no PMDB. La -
men to pro fun da men te. 

De i xo aqui meu la men to pú bli co, a fim de que os 
com pa nhe i ros do PMDB de todo o País fa çam a sua
aná li se. E que, na Con ven ção ou nas pes qui sas se -
guin tes de cha ma men to das ba ses para a de ci são,
es co lham um can di da to pró prio, não atre la do ao atu al 
Go ver no, que de i xou de dar es pe ran ça aos bra si le i -
ros; que bus quem, so bre tu do, uma nova ban de i ra, de
cre di bi li da de, de na ci o na lis mo e de com pro mis so, es -
pe ci al men te com os mais hu mil des, os mais po bres
des te País.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, 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 pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pude es tar
aqui no mo men to em que se vo tou o voto de so li da ri e -
da de ao povo ame ri ca no, re que ri men to que apre sen -
tei e que sei que ou tros tam bém o fi ze ram. 

Ve nho aqui, nes te mo men to, tra zer a mi nha pro -
fun da má goa. Assis ti com lá gri mas nos olhos, Sr. Pre -
si den te, numa an gús tia pro fun da, àqui lo que pa re cia
um fil me de fic ção, es ses fil mes mo der nos, onde as
pes so as in ven tam co i sas ab sur das que po dem acon -
te cer – os gê ni os do mal –, e es ta vam acon te cen do ali 
na nos sa fren te.

Não ima gi no, não re cor do, na his tó ria da hu ma -
ni da de, de um pre ce den te igual a esse. Um dia tran -
qüi lo, uma po pu la ção ci vil pa cí fi ca, na ci da de de Nova 
Ior que e na ca pi tal, em Was hing ton, e, de re pen te, um 
tipo, em pri me i ro lu gar, de mons tran do uma ca pa ci da -
de di a bó li ca de des tru i ção, que é im pres si o nan te. Fa -
zer o que fi ze ram, ali, na cara de to dos nós, é algo re -
al men te di fí cil de ace i tar.

Hoje foi um dia ne gro e trá gi co para a his tó ria da
hu ma ni da de. Hoje foi o dia de um pre ce den te de que
não se tem co nhe ci men to de nada igual, Sr. Pre si den -
te. Pa re cia que es tá va mos as sis tin do a um bom bar -
de io da II Gran de Gu er ra, da des tru i ção de Lon dres,
ou dos bom bar de i os de Ber lim.

É fá cil ima gi nar a dor, a má goa, o sen ti men to e a 
re vol ta do povo ame ri ca no. Aliás, acho que esse sen -
ti men to, essa má goa, essa re vol ta é de toda a hu ma -
ni da de. Du vi do que te nha na ção, gru po po lí ti co, gru po 
re li gi o so, por mais fa ná ti co que seja, que não es te ja
com uma pro fun da re vol ta no dia de hoje. Hoje é um
dia de luto mun di al; hoje é um dia em que to dos os ho -
mens do mun do in te i ro de ve ri am co lo car cin zas na
ca be ça em si nal de pe ni tên cia. Por que essa hu ma ni -



da de é a nos sa hu ma ni da de. Esse mun do é o nos so
mun do, é o mun do onde vi ve mos. E como di zia o Po e -
ta Ka lil Gi bram: ”uma fo lha não pode ama re le cer se
não tem a una ni mi da de da ár vo re“, a ace i ta ção, a
con vi vên cia de to dos. De cer ta for ma, esse mun do
está as sim por que cada um de nós não fez um pou co
mais no sen ti do de al te rar a do lo ro sa, a di fí cil con vi -
vên cia nes te mun do em que es ta mos vi ven do.

Na re u nião da Áfri ca do Sul, onde se en con tra -
ram re pre sen tan tes do mun do todo para dis cu tir o
que foi o dra ma dos mi lhões de es cra vos ne gros e
para fa zer uma re pa ra ção, pelo me nos mo ral, a hu -
ma ni da de es ta va ten do a vi são do erro pra ti ca do e a
pre o cu pa ção de bus car o en ten di men to. Hoje acon te -
ce isso.

Espe ro que se apu rem os res pon sá ve is. Te nho
con vic ção de que o mun do, ama nhã, não será mais o
mes mo. Não sei o que vai acon te cer. Ver de sa bar
aque les dois ma i o res pré di os do mun do, pra ti ca men -
te o sím bo lo da re a li da de, do pres tí gio, do avan ço da
con quis ta do mun do de hoje, é algo que cho ca. É algo
que nos faz per gun tar o que fa zer.

O Pre si den te Bush, que ti nha as suas pro pos tas 
de de fe sa, deve es tar ago ra mais apa i xo na do por
elas. Eu era da que les que ques ti o na vam: Para que tal
pre o cu pa ção hoje com a de fe sa, se pra ti ca men te os
ame ri ca nos são a una ni mi da de da for ça e do po der?
Não há se gun do lu gar: não há Rús sia, não há Chi na... 
Eu não en ten dia por que o Pre si den te Bush quer pe -
dir uma ver ba tão fan tás ti ca do or ça men to a fim de se
pre pa rar para a de fe sa de pos sí ve is ata ques, os qua is 
eu não com pre en dia de onde vi ri am.

Inte res san te é sa li en tar que, pelo que es tou
ven do, se as pro pos tas do Pre si den te Bush com re la -
ção à de fe sa dos Esta dos Uni dos já es ti ves sem em
vi gor, já ti ves sem sido re a li za das, não mu da ria em
nada o dia de hoje, por que o dia de hoje é a ver são
com ple ta men te di fe ren te de tudo quan to se po de ria
ima gi nar. Não se sabe se há um novo tipo de ex plo si -
vo que não de i xa ras tros, que os me ta is não con se -
guem de tec tar. Não se sabe o que é, mas isso acon -
te ceu.

Ao mes mo tem po em que tra go mi nha voz de
pro fun da so li da ri e da de ao povo e ao Go ver no ame ri -
ca nos, con cla mo que nós to dos, dos Par la men tos do
mun do in te i ro, dis cu ta mos e ana li se mos es ses dias
trá gi cos que vi ve mos, es sas imen sas di fi cul da des de
na ção com na ção, de raça com raça, de igre ja com
igre ja, de se to res da so ci e da de; de ve ría mos pro mo -
ver uma cam pa nha de paz e amor, por que o medo
que te nho é de que ve nha a cam pa nha de res sen ti -
men tos e de bus ca de dar o tro co; tro co que não tem

como, por que a co i sa foi tão cru el, foi tão ab sur da, foi
tão re vol tan te e con quis tou a una ni mi da de da re pul sa
da hu ma ni da de, que nem sei, juro que não sei; não
con si go ima gi nar que gru po ter ro ris ta di a bó li co é
esse, que não quer ou tra co i sa se não um mun do
anár qui co, um mun do sem leis, nem nada. Não con si -
go en ten der, não con si go com pre en der es sas co i sas.

E é den tro des se con tex to que te nho medo de
que se de sen ca de ie um mo vi men to ini ci a do nes sas
má go as, e o Pre si den te Bush, uma pes soa meio apa i -
xo na da por essa ques tão da de fe sa, pos sa ago ra se
sen tir com o po der, com a au to ri da de de avan çar na -
qui lo que tal vez ter mi ne por al te rar pro fun da men te os
ru mos da hu ma ni da de. Não te nho ne nhu ma dú vi da,
ven do aque las ima gens pela te le vi são, de que o mun -
do hoje vi veu um mo men to di fe ren te e ama nhã co me -
ça re mos uma nova his tó ria. Pen so que de ve ría mos
me di tar, nos apro fun dar, para cada um de nós dar a
sua co la bo ra ção no sen ti do de que essa nova ca mi -
nha da não seja aqui lo que os co men ta ris tas de te le vi -
são hoje já di zi am: de que virá aí um novo mo vi men to
de ra di ca li za ção, de ex tre mis mo, de ven de ta até.

É fá cil de en ten der a re vol ta, a má goa do povo
nor te-ame ri ca no. É fá cil de en ten der um povo, na sua
hom bri da de, no seu pres tí gio, de re pen te se hu mi lhar
e ver o so fri men to e o mas sa cre do seu povo. Mas é
fá cil de en ten der que, ao lado do con tex to, es sas lu -
tas, es ses ódi os, es sas lu tas re li gi o sas – o que é hor -
rí vel, a essa al tu ra, no ter ce i ro mi lê nio –, es sas lu tas
de raça, lu tas de ter ri tó rio e lu tas pura e es pe ci fi ca -
men te de ca pi tal, em vá ri as par tes do mun do, será
im por tan te uma gran de pre ga ção mun di al de amor,
de fra ter ni da de, de hu ma nis mo e de res pe i to en tre os
ho mens.

Acho que este mo vi men to deve ser fe i to: pro tes -
to, re vol ta, bus car-se os cul pa dos, puni-los exem plar -
men te, não há dú vi da ne nhu ma. Mas ten tar uma fór -
mu la, atra vés da qual se de sa nu vie a hu ma ni da de,
para que es ses fa tos re al men te não mar quem o iní cio
do im pre vi sí vel, mas mar quem o fim da des gra ça e da 
vi o lên cia.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o
ma i or pra zer.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Pe dro Si mon, eu gos ta ria de di zer que con cor do ple -
na men te com o dis cur so de V. Exª: pri me i ro, de so li da -
ri e da de ao povo nor te-ame ri ca no; se gun do, a pro po -
si ção de que este mo men to é um pon to de re fle xão
for te na His tó ria da Hu ma ni da de, tal vez um dos mais



mar can tes que pos sa mos ter nes te mo men to. Per ce bi 
que a gran de po tên cia está vul ne rá vel, até por den tro.
De i xo um abra ço a to dos os nor te-ame ri ca nos, a to -
dos aque les po vos que mo ram na gran de me tró po le,
Nova Ior que, e nos Esta dos Uni dos in te i ro, gen te de
to das as par tes. A apre en são que cada um de nós
vive – falo isso por que te nho dois fa mi li a res, in clu si ve
um fi lho meu mo ran do por lá tam bém –, o dra ma das
fa mí li as bra si le i ras e, ima gi no, dos ou tros po vos que
mo ram nos Esta dos Uni dos atin ge os nor te-ame ri ca -
nos, mas atin ge cada um de nós es pa lha dos pelo
mun do todo. So li da ri zo-me com o dis cur so de V. Exª e
o en dos so. Nes se pon to de re fle xão, de ve mos pen sar, 
como dis se V. Exª, na paz, na dis cus são in ter na, na
re vi são des ses con ce i tos de glo ba li za ção, de acú mu -
lo de ca pi tal num país só, e de mu i to mais ge ne ro si da -
de com a hu ma ni da de toda. Uma abra ço a V. Exª e ao
povo nor te-ame ri ca no todo por esse mo men to de dor
tão for te que atin ge a to dos nós.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O apar te
de V. Exª en ri que ceu pro fun da men te o meu dis cur so.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Pe dro Si mon, mais uma vez, V. Exª bri lha da tri bu na
do Se na do. Eu es ta va pen san do hoje, de po is des se
aten ta do, so bre duas co i sas que me re cem a re fle xão
não ape nas do povo nor te-ame ri ca no, mas de todo o
mun do: o que há hoje de mais im por tan te no mun do
em ter mos de es tra té gia e se gu ran ça? É jus ta men te
o Pen tá go no. Não exis te nada no mun do, em ter mos
de in te li gên cia, de se gu ran ça e es tra té gia, mais per -
fe i to do que o Pen tá go no. E ele foi atin gi do no seu co -
ra ção, no seu cé re bro e na sua ar té ria. O que exis te
de mais im por tan te hoje no mun do em ter mos de ca -
pi ta lis mo e po der eco nô mi co? Nova Ior que. E jus ta -
men te são as duas tor res do World Tra de Cen ter, em 
Nova Ior que, que sim bo li zam o po der eco nô mi co e o
ca pi ta lis mo no mun do. Eu pen so que isso cha ma a
aten ção do mun do. Pri me i ro, no sen ti do de que essa
glo ba li za ção é re al men te sel va gem para os pa í ses
mais po bres, em de sen vol vi men to, mas ela é ex tra or -
di ná ria para os pa í ses ri cos e de sen vol vi dos. Te mos
de fi car aten tos, por exem plo, para o que ocor reu na
re u nião do G-7, que al guns cha mam de G-8. Foi mo -
bi li za do um apa ra to nun ca an tes vis to no mun do para
pro te ger os Pre si den tes dos ma i o res pa í ses do mun -
do. Aque le já foi um si nal. E quan tos mi lha res de ma -
ni fes tan tes lá es ti ve ram? Não era qual quer ma ni fes -
tan te. Eram pro fis si o na is li be ra is, am bi en ta lis tas, ma -

ni fes tan tes do ma i or ga ba ri to do mun do. Eram mi lha -
res e mi lha res. Na Irlan da do Nor te cri an ças e seus
pais es tão sen do par tí ci pes de ce nas hor rí ve is de
bom bas es tou ran do, em fun ção de um con fli to en tre
pro tes tan tes e ca tó li cos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Cri an ças
que que rem ir para a es co la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Cri an ças
bus can do jus ta men te a es co la e os pais en fren tan do
tudo para ve rem suas cri an ças irem à es co la. Tra ta-se 
de uma op ção: ser ca tó li co ou pro tes tan te. De ve ria
ha ver res pe i to pela op ção re li gi o sa de cada um. E es -
ta mos as sis tin do ao con fli to da Pa les ti na. Ora, há
quan tos anos a ONU apro vou re so lu ções para que o
Esta do Pa les ti no fos se re co nhe ci do! O mun do in te i ro
apóia o fato de que os pa les ti nos não po dem fi car
sem pá tria, não po dem! Os ju de us já se ins ta la ram.
Os pa les ti nos têm que se ins ta lar. As re so lu ções da
ONU até hoje não fo ram cum pri das. Tudo isso são si -
na is dos tem pos. Con fli tos de toda or dem! E ago ra pa -
re ce que é o clí max, quan do é atin gi do o prin ci pal
cen tro de in te li gên cia do mun do, o Pen tá go no; quan -
do são atin gi das as duas tor res que sim bo li zam o po -
der eco nô mi co no mun do. Cre io que isso me re ce uma 
re fle xão pro fun da. To dos nós es ta mos sen si bi li za dos.
O mun do está de luto pelo que acon te ceu nos Esta -
dos Uni dos. Mais de dez mil pes so as per de ram suas
vi das es tu pi da men te num ato que não se jus ti fi ca em
hi pó te se al gu ma. Ma ni fes to a mi nha so li da ri e da de ao
povo ame ri ca no, e cha mo a aten ção para to dos es ses 
con fli tos que es tão exis tin do no mun do, numa de -
mons tra ção de que o mun do não está ace i tan do pa ci -
fi ca men te a glo ba li za ção que pro te ge os ri cos em de -
tri men to dos po bres. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con si de -
ro mu i to im por tan te a aná li se de V. Ex.ª, Se na dor Ma -
gui to Vi le la. V. Ex.ª sa li en ta uma sé rie de fa tos ra di ca is
que es tão ocor ren do no mun do. De re pen te ocor re
essa tra gé dia. É cla ro que tudo o que tem acon te ci do
nun ca nos le vou a so nhar o que pre sen ci a mos no dia
de hoje. Nun ca! V. Ex.ª se re fe riu à Pa les ti na, à Irlan da 
e à an ti ga Iu gos lá via. No en tan to, por mais aná li ses
que te nha mos fe i to, não ima gi na ría mos o que acon -
te ce ria hoje. Hoje, que, para mim, é o dia má xi mo da
vi o lên cia, do ab sur do, da bes ti a li da de da hu ma ni da -
de e que de ve ria ser não pa u ta do pela bes ti a li da de,
mas pela ten ta ti va de equi lí brio, bom-sen so e amor. 

Diz uma pa rá bo la da Bí blia que um rico agri cul -
tor que es ta va pro du zin do de ma is, re sol veu der ru bar
seus pe que nos ce le i ros e cons tru ir um mu i to ma i or. 



Di zia ele: 

Com es ses ce le i ros ar ma ze na rei tan -
tos grãos que eu po de rei o res to da mi nha
vida di zer a mi nha alma: des can sa em paz,
você não pre ci sa mais tra ba lhar. 

E di zia Cris to: 

Co i ta do! Mal sabe ele que nes ta no i te
ele será cha ma do e mor re rá ali e nada do
que ele ima gi na acon te ce rá.

De cer to for ma, na His tó ria da Hu ma ni da de,
sen ti mos e ve mos que a ga nân cia, a pro cu ra do mais
e do mais, a des pre o cu pa ção com o hu ma nis mo, com 
o sen ti men to e com a so li da ri e da de fa zem com que
esse ódio se trans for me numa arma bru tal. 

Por isso, eu acho que as sim como vai ha ver um
mo vi men to pelo mun do afo ra de co bran ças, ha ve rá
um mo vi men to pelo mun do afo ra de cul pa.

Eu me con si de ro cul pa do, pelo pou co do que eu
não te nha fe i to para que aqui lo não acon te ces se. Eu
acho que nós to dos da hu ma ni da de, cada um com o
seu qui nhão, de i xa mos de fa zer um pou co mais que
po de ría mos para que o dra ma não acon te ces se.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com
mu i to pra zer.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – No bre Se -
na dor Pe dro Si mon, ouço V. Exª da tri bu na co men tan -
do este epi só dio tão tra u má ti co para toda a hu ma ni -
da de e não me ad mi ram as suas pon de ra ções. Re li -
gi o so e ho mem pro bo que já ocu pou vá ri os car gos
nes ta Na ção V. Exª. con ti nua sen do o mes mo Pe dro
Si mon, eco no mi ca men te fa lan do, des de o iní cio da
sua vida pú bli ca. Por tan to, não é de ad mi rar vê-lo tão
cons tran gi do des ta tri bu na. To dos nós, sen ti mos mu i -
to, mu i tís si mo, pe las pes so as que hoje per de ram
suas vi das. Mas, no bre Se na dor, V. Exª, que é um ho -
mem de fé, ha ve rá de con vir que isso é como que um
avi so. Mu i to já se co men tou so bre a po lí ti ca e a eco -
no mia dos sete ma i o res pa í ses do mun do que fa lam
tan to em aju dar as na ções po bres. Mas o que as sis ti -
mos no dia-a-dia são os po bres sen do sa cri fi ca dos,
para que es ses pa í ses fi quem cada vez mais ri cos e
mais po de ro sos. Sa be mos dos re cur sos que en tram
no nos so País. Pa ga mos qua se com vi das hu ma nas
os ju ros e a dí vi da ex ter na. Se eles são tão for tes eco -
no mi ca men te, po de ri am re le var as dí vi das dos pa í -
ses po bres, para que não hou ves sem tan tas cri an ças, 
tan tas pes so as pas san do fome, como ocor re em nos -
so País e na Áfri ca. E os Esta dos Uni dos com todo o

seu po der eco nô mi co não pôde im pe dir a tra gé dia de
hoje. No bre Se na dor, isso é como que um avi so: eles
ne ces si tam se cons ci en ti zar de que, com a glo ba li za -
ção, não de vem que rer ser mais po de ro sos do que já
o são; de vem olhar para os ne ces si ta dos. V. Exª se
cul pa, por que po de ria ter fe i to mais. Cre io que V. Exª
tem ra zão. Aqui mes mo, nes te Se na do, apro va mos
inú me ros em prés ti mos, apro va mos o que nos che ga
às mãos, sa ben do que são so lu ções pa li a ti vas que,
cada vez mais, sa cri fi ca rá o País e o povo pas sa rá
mais fome. O povo bra si le i ro é mu i to pa ca to. Mas es -
ta mos ven do que lá fora não é di fe ren te. As pa la vras
de V. Exª ser ve de aler ta para que não só os bra si le i -
ros, mas as ou tras na ções to mem cons ciên cia dis so
e, a par tir de ma nhã – como V. Exª fa lou – o mun do
seja di fe ren te. O mun do po de rá fi car me lhor ou tor -
nar-se pior, se não to mar mos os acon te ci men tos de
hoje como um avi so – quem sabe – da Pro vi dên cia Di -
vi na, para que as pes so as se hu ma ni zem mais. Em
nos so País mu i tos ho mens in gres sam na po lí ti ca ten -
do como ob je ti vo o po der, a gló ria, e o for ta le ci men to
eco nô mi co. A po lí ti ca não é isso. A obri ga ção de todo
po lí ti co é olhar para os mais fra cos. Por isso, já que
exis te a glo ba li za ção, es ses pa í ses for tes de vem, a
par tir de hoje, cons ci en ti zar-se e aju dar aque les que
es tão pas san do fome.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se na do ra
Mar lu ce Pin to, emo ci o no-me com o apar te de V. Exª e
con cor do quan do diz que o pro ble ma das de si gual da -
des e dos res sen ti men tos pro vo ca o que ocor reu hoje. 
Mas hoje trans bor dou. Afi nal, es ta mos aqui as sis tin do 
a um fato sem pre ce den tes na his tó ria da hu ma ni da -
de. Hou ve Pe arl Har bour; mas era uma base mi li tar, e
os aviões ame ri ca nos es ta vam se pre pa ran do para
bom bar de ar os ja po ne ses. Foi um ato de tra i ção. Mas
hoje foi com uma po pu la ção ci vil, uma po pu la ção pa -
ca ta, num dia nor mal. Isso me as sus ta.

E o Pre si den te Ge or ge W. Bush já vi nha, no seu
Go ver no, fa zen do res tri ções a vá ri os mo vi men tos da
hu ma ni da de, como, por exem plo, não ter as si na do o
tra ta do com re la ção ao con tro le do meio am bi en te, di -
zen do que os ame ri ca nos não cum pri ri am as res tri -
ções de ter mi na das. Ha via tam bém a de ter mi na ção
de cri ar um novo pro ces so de de fe sa con tra ini mi gos,
que eu não con se guia sa ber de onde vi nham. Hoje
es tou en ten den do. Quer di zer, on tem não ima gi na va
de quem o Pre si den te Bush ti nha medo: da Rús sia?
Da Chi na? De quem? Hoje já vejo que eu es ta va en -
ga na do, que o pe ri go exis te.

O Pre si den te Ge or ge W. Bush terá de mu dar a
for ma como pre ten dia fa zer a de fe sa ame ri ca na,
por que o que acon te ceu mos tra que os pro ces sos



tra di ci o na is de de fe sa, por mís se is e der ru ba da de
mís se is, são mu i to pou co di an te da di a bó li ca e ma ca -
bra ação não se sabe de quan tos – de vem ser mu i tos,
por que o pro ces so foi fan tás ti co no seu ter ro ris mo.
Nis so eu cre io.

Te nho medo de que o Pre si den te Bush e a Na -
ção ame ri ca na, em sua re vol ta, que é jus ta; em sua
má goa, que é jus ta; no ran cor, que é jus to; no so fri -
men to, que é jus to; pelo san gue que se der ra mou,
par tam ape nas para o re vi de, o que até com pre en do.
Se fos se aqui, tal vez pen sas se em fa zer o mes mo.

Nes sa hora trá gi ca da hu ma ni da de, é pre ci so
pa rar para pen sar. Deve ha ver uma re u nião da
Assem bléia Ge ral da ONU, com a pre sen ça de to dos
os Pre si den tes do mun do, numa as sem bléia ex tra or -
di ná ria, para pro tes tar, para pen sar em uma ma ne i ra
de evi tar que fa tos como es ses acon te çam.

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Emi nen te
Se na dor Pe dro Si mon, so li ci tei este apar te para tam -
bém le var a mi nha pa la vra de so li da ri e da de ao povo
ame ri ca no nes te mo men to. Con gra tu lo-me com o
pro nun ci a men to de V. Exª, com o qual es ta mos de
acor do. Foi uma bru ta li da de, uma co var dia, por que,
num ato de guer ra, o ob je ti vo é sem pre mi li tar. Admi -
ta mos que hou ves se uma guer ra não-de cla ra da e
que, ain da as sim, esse ad ver sá rio, esse ini mi go qui -
ses se co me çá-la e ti ves se atin gi do uma ins ta la ção
mi li tar ou mes mo uma usi na hi dre lé tri ca, ca u san do
pre ju í zos ma te ri a is gi gan tes cos, mas nun ca atin gin do 
um edi fí cio, em que mi lha res de pes so as e de fa mí li as 
es tão tra ba lhan do. Além das duas tor res do World
Tra de Cen ter, edi fí ci os-sím bo los da ri que za do se tor
de mer ca do de ca pi tal em Nova Ior que, nos Esta dos
Uni dos, atin gi ram tam bém o Pen tá go no e, se gun do
in for ma ções que re ce be mos, uti li zan do aviões se -
qües tra dos com pas sa ge i ros. Vá ri os ou tros aviões fo -
ram igual men te se qües tra dos na que le mo men to. Tra -
ta-se de ato de ter ro ris mo in ter na ci o nal da mais alta
gra vi da de. Sen ti mos que esse epi só dio pode ter as
mais va ri a das ori gens: o fun da men ta lis mo e o ra di ca -
lis mo re li gi o so, o ra di ca lis mo ét ni co, as di fe ren ças so -
ci a is e a in di fe ren ça so ci al que exis te do pon to de vis -
ta glo bal e em cada país, ou seja, nas re la ções en tre
os pa í ses e en tre as pes so as de um mes mo país. No
Bra sil, es ta mos con vi ven do com essa in di fe ren ça so -
ci al, tra zi da por essa onda de mer ca do que do mi na as 
ações até go ver na men ta is, como se o mer ca do subs -

ti tu ís se tudo. Por exem plo, não pre ci sa mos cons tru ir
nem con ser tar es tra das ou usi nas hi dre lé tri cas; es ta -
mos pri va ti zan do-as. Como se, pela en tre ga da que las 
ta re fas pró pri as do Esta do – ou que pelo me nos
eram, já não o são –, o mer ca do des se so lu ção a elas. 
Essa in di fe ren ça so ci al le vou o mer ca do a cru zar os
bra ços em re la ção à sor te das pes so as, do pon to de
vis ta glo bal e, tam bém, re gi o nal em cada par te do
mun do e em cada país. Nes se par ti cu lar, acre di to que 
esse la men tá vel epi só dio pos sa ser vir de aler ta para
os po vos com pre en de rem que ao Esta do com pe te
res pon sa bi li da des ma i o res, e es sas res pon sa bi li da -
des nas cem com o sen ti men to de so li da ri e da de. Lon -
ge de mim ta char o povo ame ri ca no de não-so li dá rio.
O povo ame ri ca no é so li dá rio, bom, tra ba lha dor, pro -
gres sis ta, mas a ver da de é que es ta mos vi ven do uma 
era de in di fe ren tis mo, de des ca so so ci al. Nos go ver -
nos, o Esta do per deu aque la sua res pon sa bi li da de,
por exem plo, em ques tões que lhe são ine ren tes,
como a edu ca ção, es pe ci al men te a bá si ca, para ofe -
re cer igual da de de con di ções, de opor tu ni da de a to -
dos; o mes mo se ve ri fi ca com a sa ú de, com o sa ne a -
men to, com o trans por te, com a ener gia, com as
águas e a in fra-es tru tu ra, de modo ge ral. Esta mos fa -
lan do em ter mos re gi o na is. Com re la ção ao glo bo,
nun ca, na his tó ria dos po vos, hou ve ma i or trans fe rên -
cia de ren da, da pro du ção e do tra ba lho, em be ne fí cio 
do Sis te ma Fi nan ce i ro Inter na ci o nal, ain da mais in di -
fe ren te à sor te das pes so as. É cla ro que nada dis so
jus ti fi ca um fato como o ocor ri do nos Esta dos Uni dos.
Esta mos to dos re vol ta dos com o que acon te ceu e so -
li dá ri os ao povo ame ri ca no. Não há um bra si le i ro que
não es te ja sen tin do, na pró pria pele, na pró pria car ne, 
no seu pró prio co ra ção, essa dor por que pas sa hoje a 
fa mí lia ame ri ca na. O mun do in te i ro, como V. Exª fa lou
mu i to bem, está de luto. É pre ci so que se faça al gu ma
co i sa, como, por exem plo, apro xi mar mos mais de
Deus. To dos pre ci sa mos nos apro xi mar de Deus e
nos lem brar mos da qui lo que nos en si nam as pá gi nas
da Escri tu ra Sa gra da: o amor e a fra ter ni da de. Epi só -
di os des sa na tu re za nos faz lem brar de um mi ne i ro,
uma das ma i o res ex pres sões da li te ra tu ra bra si le i ra,
o Dr. Alceu Amo ro so Lima, Tris tão de Athay de, que
pre ga em suas crô ni cas, em seus ar ti gos e li vros, a
fra ter ni da de, o res pe i to ao pró xi mo, a so li da ri e da de
hu ma na, o sen ti men to cris tão, o sen ti men to es pi ri tu al
que trans mi te em sua obra li te rá ria. É pre ci so que nos
des per te mos por que é ab so lu ta men te ina cre di tá vel
que um país como os Esta dos Uni dos da Amé ri ca so -
fra um aten ta do des sa na tu re za, uma ver da de i ra in va -
são do es pa ço aé reo, com ata que a pon tos es tra té gi -
cos e de va lor da que le país, como o Pen tá go no, onde



está si tu a do o ór gão cor res pon den te ao Mi nis té rio da
De fe sa dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Não exis te
ne nhu ma re gião mais pro te gi da e de ma i or se gu ran -
ça que aque la. Da mes ma for ma o Ca pi tó lio, o Con -
gres so ame ri ca no, em Was hing ton, que tam bém foi
atin gi do. Obser vem a vul ne ra bi li da de, a in se gu ran ça
em que vi ve mos. Po de mos as si na lar, em pro por ções
in fi ni ta men te me no res, a in se gu ran ça em que vi ve -
mos no Bra sil: o cres ci men to do nú me ro de as sal tos,
de in va sões, de se qües tros e as sas si na tos, pro vo ca -
dos não sei por quê, por uma sé rie de fa to res. Mas tais 
fa to res, ilus tre e emi nen te Se na dor Pe dro Si mon, es tão
lo ca li za dos es pe ci al men te na in di fe ren ça so ci al, que
não pode pre va le cer. Por essa ra zão, tra go mi nha par -
ti ci pa ção ao pro nun ci a men to de V. Exª, o pro nun ci a -
men to de um cris tão, de um ho mem de bem, de um
ho mem que so fre como to dos nós, como che fe de fa -
mí lia, como ci da dão, como pai e como nos so ir mão
no Se na do da Re pú bli ca.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con for -
ta-me mu i to as emo ci o nan tes pa la vras de V. Exª, que
co lo cou as co i sas em seus de vi dos lu ga res. Na ver da -
de, fal tam amor e res pe i to à hu ma ni da de. V. Exª trou -
xe uma fi gu ra fan tás ti ca, que é a de Alceu Amo ro so
Lima, cuja obra nos en si na o que é hu ma nis mo, o que
é so li da ris mo, o que é olhar para o pró xi mo e ver nele
um ir mão. Ele nos en si na como é me lhor amar do que
ser ama do, como é mais im por tan te ter mos con di -
ções de dar a al guém algo do que pe dir e re ce ber,
como é im por tan te ter mos con di ções de olhar, sor rir,
aju dar a le van tar uma pes soa, em vez de der ru bá-la.

V. Exª lem brou uma fi gu ra fan tás ti ca. Que bom
que V. Exª te nha lem bra do Alceu exa ta men te nes te
dia, quan do, no mun do in te i ro, em to dos os Par la men -
tos, em to das as re u niões de em pre sá ri os, de es tu -
dan tes, de jo vens, de mu lhe res, está ha ven do nes te
mo men to uma re fle xão como esta, onde as pes so as
es tão se ana li san do e pro tes tan do pelo que acon te -
ceu nos Esta dos Uni dos. Que bom que po de mos
olhar, so frer, sen tir o co ra ção trans pas sa do, sen tir dor 
por ver o que acon te ceu, que te mos a gran de za de
olhar além e de po der mos pen sar no que fa zer para
que isso não se re pi ta, não ape nas pen san do no que
fa re mos quan do os res pon sá ve is fo rem pe gos.

V. Exª fala em nos vol tar mos para Deus. Pen so
que é isso mes mo, em bo ra tan ta gen te pro fi ra o
nome de Deus em vão. Há pou co, fa la va o Se na dor
por Go iás, Ma gui to Vi le la, no que está acon te cen do
na Irlan da com as cri an ças. São cris tãos e cris tãos;
uns ca tó li cos, ou tros não, mas do mes mo Cris to. Em
nome do mes mo Cris to, uma bri ga in co men su ra vel -
men te ri dí cu la.

Pen so que hoje é o dia da tra gé dia, a ma i or da
his tó ria da hu ma ni da de. Espe ro que ama nhã seja o
dia de dar o pri me i ro pas so para a re cons tru ção do
novo mun do. Espe ro que ama nhã, em vez de dar con -
ti nu i da de, de re pe tir es ses acon te ci men tos, dan do o
tro co na vin di ta, seja o dia do pas so ini ci al da re cons -
tru ção do mun do novo.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si -
mon, 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. Ma gui to Vi le la.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si -
mon, o Sr. Ma gui to Vi le la, 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 úl ti mo Se na dor ins cri to, Se -
na dor Ca sil do Mal da ner.

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, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de
mais nada, que ro fa zer o re gis tro da pre sen ça, nes te
ple ná rio, do nos so Pre fe i to de Por to União, em San ta
Ca ta ri na, Sr. Eli seu, e de uma co mi ti va de Ve re a do -
res, re pre sen tan tes da que le gran de Mu ni cí pio no nor -
te ca ta ri nen se, que se en con tram em Bra sí lia.

Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, hoje ana li sa -
mos o que ocor reu nos Esta dos Uni dos e fi ca mos
mu i to pre o cu pa dos com o que há pou co abor dou o
Se na dor Pe dro Si mon. Não é so men te o Bra sil, mas o
mun do está sen si bi li za do com isso.

Gos ta ria de , em duas pa la vras, pelo me nos, re -
gis trar a au diên cia pú bli ca que se re a li za na Co mis -
são de Agri cul tu ra da Câ ma ra dos De pu ta dos, com
re pre sen tan tes de pe que nos pro pri e tá ri os de ter ras e
de re ser vas in dí ge nas do Bra sil in te i ro. Da re fe ri da
au diên cia pú bli ca par ti ci pam a Fu nai, re pre sen tan tes
do Mi nis té rio da Jus ti ça, to dos os mem bros da Co mis -
são de Agri cul tu ra da Câ ma ra dos De pu ta dos, re pre -
sen tan tes in di ge nis tas do País in te i ro, re pre sen tan tes 
de pro du to res ru ra is, pe que nos pro pri e tá ri os. São
pes so as de Mato Gros so, de Ron dô nia, de di ver sos
Esta dos, e, en tres elas, de San ta Ca ta ri na. Vá ri os
Pre fe i tos tam bém do meu Esta do, pe que nos pro du to -
res, al gu mas de ze nas de pro du to res de San ta Ca ta ri -
na, dos Mu ni cí pi os de Sa u da des, de Cu nha Porã, de
Pi nhal zi nho, de Ma ra vi lha, de São Car los, de Cu nha -
taí, de Abe lar do Luz, en fim, de uma sé rie de Mu ni cí -
pi os do meu Esta do, pre o cu pa dos com a si tu a ção, Sr.
Pre si den te.



Hoje, em um dia de dor, de con fli tos, de fal ta de
so li da ri e da de, apro ve i ta ram para di ri mir dú vi das, e
es tão lá de ba ten do. Vim de lá há pou co, onde es tá va mos 
re u ni dos para en con trar um de no mi na dor co mum.

E o que vem ocor ren do? Faça-se este re gis tro.
Há 80 anos, 100 anos, de boa-fé, pe que nos pro pri e tá -
ri os, no afã de des bra var o Bra sil, fo ram ad qui rin do
pe da ços de ter ra, fo ram plan tan do e pro du zin do. Isso, 
há 50, 80 anos, vem de pai para fi lho. E, ago ra, mu i tas
des sas áre as es tão sen do de cla ra das re ser vas in dí -
ge nas. Te mos cen te nas e cen te nas de pe que nos pro -
pri e tá ri os que es tão apre en si vos por que a Fu nai
vem-lhes di zen do que aque las ter ras per ten cem à re -
ser va in dí ge na, ra zão por que não sa bem o que fa zer.
Há lu ga res nos qua is en trou um gru po de ín di os e não 
há como a Jus ti ça tirá-lo, a não ser com a Po lí cia Fe -
de ral. Estão cri an do pro ble mas da qui e dali, tra zen do
trans tor nos à so ci e da de.

É cla ro que pre ci sa mos pre ser var aque las áre as.
Hoje há a re cla ma ção de que te mos de vo tar, no Con -
gres so Na ci o nal, o Esta tu to do Índio, que aguar da há
mu i to tem po para ser vo ta do. Acre di to que te nha mos
de en vi dar es for ços, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas,
para que o Esta tu to do Índio seja re al men te vo ta do no 
Con gres so Na ci o nal, a fim de que os ín di os sa i bam
de seus di re i tos, os qua is de ve mos re co nhe cer e pre -
ser var.

Por ou tro lado, tam bém pre ci sa mos ter a pre o -
cu pa ção com as mi lha res de fa mí li as e de pe que nos
pro pri e tá ri os de ter ras – que vêm de avô para pai, de
pai para fi lho ou neto –, a quem é dito, de uma hora
para ou tra, que de las de vem sair por que são re ser vas 
in dí ge nas. Eles não sa bem o que fa zer. São pe que -
nas pro pri e da des es cri tu ra das, re gis tra das, como no
meu Esta do, San ta Ca ta ri na, no Mato Gros so do Sul,
con for me es tão di zen do hoje, e em ou tros Esta dos,
para as qua is te mos de en con trar uma sa í da.

Sr. Pre si den te, te mos de bus car a so lu ção jun to
ao Mi nis té rio da Jus ti ça, uma vez que a Cons ti tu i ção
de ter mi na que as re ser vas in dí ge nas ocu pa das pe los 
ín di os a eles per ten cem e têm de ser pre ser va das.
Mas há as áre as que por eles não são ocu pa das e
que, pa ci fi ca men te, há 50 anos ou 100 anos, fo ram
co mer ci a li za das e es cri tu ra das, de boa-fé. A le gi ti mi -
da de dos pe que nos pro pri e tá ri os tem que ser re co -
nhe ci da. Não se pode ago ra di zer que, por que há 100
anos, 200 anos era ter ra in dí ge na, os atu a is ocu pan -
tes de vem sair. Qu an do Pe dro Álva res Ca bral des co -
briu o Bra sil, tudo isso aqui era re ser va in dí ge na.
Então, Esta dos como Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, por
exem plo, da qui a pou co ... Não pode ser as sim.

A in ter pre ta ção da Cons ti tu i ção, se gui da pela
de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, diz que ter ras
ocu pa das pe los po vos in dí ge nas de vem ser pre ser -
va das e aque las não ocu pa das e que man sa e pa ci fi -
ca men te fo ram ne go ci a das e co lo ni za das... Isso há
anos, não ha via con tes ta ção, há o re gis tro no car tó rio
de imó ve is, quer di zer, o pro ces so tran si tou nor mal -
men te e não há de ci são ju di ci al que te nha de i xa do
qual quer dú vi da, isso tudo de boa-fé, não há con tes -
ta ção. 

Por isso pre ci sa mos en con trar um ca mi nho. Não 
se pode ago ra re ti rar mi lha res e mi lha res de fa mí li as
das ter ras e de i xá-las ao re len to. Pre ci sa mos en con -
trar um ca mi nho, um meio ter mo para que es sas fa mí -
li as pos sam ter paz. Te mos que pre ser var as re ser vas 
dos nos sos in dí ge nas, ten tan do pre ser var-lhes as tra -
di ções, uma vez que a na ção in dí ge na no Bra sil é
enor me. Ago ra, não po de mos avan çar em mu i tas
áre as co lo ni za das até por que se hou ves se uma vol ta
dos an ti gos ha bi tan tes para es sas áre as eles não
mais en con tra ri am re ser vas de mata e não te ri am
como so bre vi ver; eles não mais sa be ri am li dar com
uma si tu a ção des sas, por vi ve rem em ou tros lu ga res.
Assim, o re tor no dos in dí ge nas e a re ti ra da dos pe -
que nos pro du to res po de ria não ser a me lhor so lu ção. 

Então, pre ci sa mos di ri mir essa ques tão, pre ci -
sa mos en con trar os me i os para re sol vê-la. É nes se
sen ti do que tra go nes ta no i te, já no fim des ta ses são de
hoje, Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, esta apre en são.
Nós, não só de San ta Ca ta ri na mas do Bra sil in te i ro,
es ta mos pre o cu pa dos em en con trar a paz em re la ção 
a este as sun to.

Ne ces si ta mos de so li da ri e da de en tre os in dí ge -
nas e os pro du to res, bran cos ou de qual quer raça. A
fal ta de so li da ri e da de gera tra gé di as como a que
ocor reu hoje nos Esta dos Uni dos, com a qual es ta -
mos to dos pre o cu pa dos. Mi lha res de vi das fo ram ce i -
fa das, atin giu-se o cen tro de se gu ran ça de um país
de mo crá ti co como os Esta dos Uni dos.; quer di zer,
essa in tran qüi li da de exis ten te lá tam bém atin ge as
nos sas fa mí li as in dí ge nas e aos pe que nos pro pri e tá -
ri os aqui no Bra sil.

É esta a pre o cu pa ção que que ro de i xar re gis tra -
da nes ta Casa na no i te de hoje, Sr. Pre si den te e no -
bres Co le gas.

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 Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Car los Be zer ra e Mo za ril do Ca val can ti en vi a ram dis -
cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.



S. Exas se rão aten di dos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, de se jo
re gis trar, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, as de cla -
ra ções do Dr. Luiz Ra i mun do Aze ve do, Pre si den te da
VALEC – Enge nha ria, Cons tru ções e Fer ro vi as S. A.,
se gun do as qua is o edi tal para se gui men to da cons -
tru ção das obras da Fer ro via Nor te-sul, no Esta do do
To can tins, de ve rá es tar nas ruas até o mês de de zem -
bro pró xi mo.

Se rão mais 130 Km da Nor te-sul que, con clu í do
seu tre cho no Esta do do Ma ra nhão e ina u gu ra da a
pon te do Estre i to so bre o Rio To can tins, aden tra rão
o Esta do do To can tins, al can çan do a ci da de de Ara -
gua í na – a ci da de pólo do Nor te do Esta do.

As de cla ra ções do Pre si den te da VALEC, acon -
te ce ram no con tex to da edi ção da MP nº 2.201-2, de
24 de agos to úl ti mo, que cri ou a Agên cia Na ci o nal
dos Trans por tes Ter res tres e que, en tre ou tros dis po -
si ti vos, pre vê que a Va lec man te rá suas ati vi da des até 
a con clu são das obras da fer ro via.

A Va lec de tém a con ces são da Nor te-sul e po -
de rá con ti nu ar as obras como con ces si o ná ria do po -
der pú bli co ou, caso seja pri va ti za da a fer ro via, su per -
vi si o nan do as obras até sua con clu são, quan do será
ex tin ta. O tre cho a ser li ci ta do até de zem bro está or -
ça do em R$160 mi lhões e de ve rá ser con clu í do em
12 me ses – até o fi nal do ano 2002.

Faço este re gis tro, Sr. Pre si den te, por ser al vis -
sa re i ra a no tí cia em si, vez que o iní cio da cons tru ção
da Nor te-sul, em ple no Esta do do To can tins, vem tor -
nan do o pro je to da Fer ro via ir re ver sí vel. E tor nar a
Nor te-sul ir re ver sí vel sig ni fi ca mais um pas so na im -
plan ta ção do novo mo de lo de trans por tes do Bra sil
que terá duas ca rac te rís ti cas es sen ci a is.

A pri me i ra ca rac te rís ti ca re pre sen ta uma nova
con cep ção de in te gra ção na ci o nal, li ber tan do o País
de seu con di ci o na men to ao li to ral – o Bra sil do Tra ta -
do de Tor de si lhas – e, mais ain da, o Bra sil vol ta do
ape nas para o Cen tro-Sul.

A fer ro via Nor te-sul re pre sen ta um pas so de ci si -
vo no es for ço de in te grar o Bra sil em si mes mo, in ter li -
gan do suas di ver sas ma cror re giões, atra vés do co -
ra ção do Bra sil, no rumo dos gran des mer ca dos
mun di a is do He mis fé rio Nor te, com enor mes van ta -
gens de cus tos, com pe ti ti vi da de e ra pi dez no sis te ma
de trans por tes.

Vi su a li za, em se gun do lu gar, uma ca rac te rís ti ca 
di fe ren te para o mo de lo de trans por tes no País, hoje
con cen tra do no trans por te ex clu si va men te ro do viá rio, 
ape sar dos enor mes cus tos de im plan ta ção e ma nu -

ten ção da in fra-es tru tu ra e do enor me cus to re pre -
sen ta do pe las dis tân ci as ro do viá ri as, o con su mo de
com bus tí ve is e o des gas te do equi pa men to.

A in te gra ção da fer ro via Nor te-sul, no novo mo -
de lo de trans por tes do Bra sil, cons ti tu i rá um im por -
tan te elo para a in te gra ção dos vá ri os mo da is de
trans por te: o fer ro viá rio, o flu vi al, o ro do viá rio e o ma -
rí ti mo, per mi tin do an te ver um novo país, ade qua da -
men te ocu pa do, in te gra do em si e vol ta do ra ci o nal -
men te aos mer ca dos in ter na ci o na is.

Devo re gis trar que, si mul ta ne a men te, dos 510
Km da Fer ro via, no Esta do de Go iás, os pri me i ros 40
já fo ram li ci ta dos e de ve rão ra pi da men te en trar em
fase de exe cu ção. É pou co. Mu i to pou co. Mas é a cer -
te za de que, com o apo io des ta Casa, com a vi são
ade qua da da fer ro via Nor te-sul como uma obra es tra -
té gi ca para o de sen vol vi men to na ci o nal – e não ape -
nas como uma obra de in te res se re gi o nal – a fer ro via
da in te gra ção na ci o nal ca mi nha rá ra pi da men te para
sua con clu são.

Cabe ago ra, pela nos sa união, não só dos Esta -
dos do Nor te e os do Cen tro-Oes te do Bra sil, mas de
to dos os Esta dos da Fe de ra ção, cer rar mos fi le i ras
para que a fer ro via Nor te-sul, que um dia foi ape nas
um so nho, pos sa se trans for mar o mais ra pi da men te
pos sí vel em es plên di da re a li da de.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o li vro de Vi vi a ne
For res ter, L’Horreur Éco no mi que, pu bli ca do na Fran -
ça, na dé ca da pas sa da, teve for te re per cus são por
cons ti tu ir um po de ro so aler ta con tra a de su ma na glo -
ba li za ção que ame a ça des tru ir as clas ses me nos fa -
vo re ci das do mun do mo der no, au men tan do a mar gi -
na li da de so ci al. Mas os adep tos da glo ba li za ção fi ze -
ram ou vi dos mou cos às de nún ci as, lú ci das e cla ras, e 
con ti nu a ram tri lhan do pe ri go so ca mi nho, am pli an do o 
fos so en tre o de sen vol vi men to so ci al e o eco nô mi co. 

Nem mes mo nós, que gos ta mos de fa lar em po -
lí ti cas so ci a is, es ta mos aten tos para o fato. Ado ta -
mos, fre qüen te men te, po lí ti cas pú bli cas que em nada
di mi nu em as di fe ren ças so ci a is gri tan tes em nos sa
pá tria. La men ta vel men te, não só o Bra sil, mas toda a
Amé ri ca La ti na en con tra-se em tris te si tu a ção, des -
mis ti fi can do o slo gan ”glo ba li za ção que igua la os de -
si gua is“.

Ape sar de todo o es for ço ame ri ca no para nos sa
par ti ci pa ção na Alca, o que pro va vel men te au men ta -
rá as dis tor ções so ci a is, po de mos com ba ter essa
onda, com o au xí lio de nos sos par ce i ros do Mer co sul.
Embo ra o Tra ta do de Assun ção, de 1991, e o Pro to co -
lo de Bu e nos Ai res, de 1994, não te nham fe i to qual -



quer men ção à ques tão so ci al, os pri me i ros pas sos
para po si ções con jun tas fo ram da dos na cri a ção da
Co mis são Só cio-La bo ral, ór gão au xi li ar do Gru po
Mer ca do Co mum – GMC e na Car ta Só cio-La bo ral do 
Mer co sul, as si na da no Rio de Ja ne i ro, em 10 de de -
zem bro de 1998.

Essa car ta veio aten der aos an se i os de se to res
que re cla ma vam da ine xis tên cia de uma di men são
so ci al no Mer co sul. Se man ti da a po si ção pu ra men te
eco nô mi ca, o Mer co sul es ta ria con tri bu in do para uma 
in de se ja da glo ba li za ção na área. Com re co men da -
ções do Sub gru po de Tra ba lho 10, es ta be le ce ram-se
prin cí pi os e di re i tos bá si cos dos tra ba lha do res a se -
rem res pe i ta dos pe los qua tro es ta dos mem bros.

Para atin gir mos uma ple na in te gra ção re gi o nal,
pre ci sa mos de um pro gra ma so ci al mais fir me no
Mer co sul, ca paz de com ba ter a cru el con cen tra ção
de ren da in du zi da pela glo ba li za ção. Bra sil, Argen ti -
na, Uru guai e Pa ra guai, uni dos, po de rão fa zer fren te
ao fun da men ta lis mo do mer ca do ame ri ca no, com o
ob je ti vo de di mi nu ir as de si gual da des so ci a is que tan -
to afe tam suas po pu la ções e evi tar que nos sos vi zi -
nhos ce dam, como o quer fa zer a Argen ti na a par tir do 
novo acor do as si na do com o FMI, na úl ti ma ter ça-fe i -
ra dia 21 de agos to, quan do ace i tou abrir a dis cus são
da apro xi ma ção do Mer co sul com o Esta dos Uni dos.

Em ja ne i ro des te ano, re a li zou-se, no Rio Gran -
de do Sul, o Fó rum So ci al Mun di al – FSM, com a fi na -
li da de de co or de nar es tra té gi as e de fi nir po si ções
que au xi li em os po vos a su plan tar os de sas tres da
glo ba li za ção. A cons ciên cia hu ma nís ti ca das au to ri -
da des é in dis pen sá vel para ex ter mi nar o so fri men to
dos ex clu í dos, dos re je i ta dos que não en con tram lu -
gar na era glo ba li za da. 

Uma das con se qüên ci as des se Fó rum foi a for -
ma ção de uma ali an ça glo bal an ti li be ral, da qual par ti -
ci pam ONG, es quer das, sin di ca tos, cam po ne ses e
en ti da des da so ci e da de ci vil, para am pli ar ações e
pro pos tas al ter na ti vas ao ne o li be ra lis mo. Por ou tro
lado, fi cou acer ta do que tais gru pos de ve rão unir-se
em ma ni fes ta ções de pro tes tos nos lo ca is onde hou -
ver re u niões do FMI, Ban co Mun di al, Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio, en tre ou tras.

Mi sé ria, in jus ti ça, de si gual da de sem pre acom -
pa nha ram os ho mens. Mas o que se de ba te hoje é a
ra zão pela qual os go ver nan tes não pro cu ram mi no -
rar es sas si tu a ções, quan do dis põem de to dos os
me i os para fazê-lo. A glo ba li za ção de sen fre a da tem
pro vo ca do tan tos ma les que já che gou a ser cri ti ca da
pelo me ga in ves ti dor Ge or ge So ros, por oca sião do
Fó rum Eco nô mi co de Da vos, ao di zer: ”há algo, no ca -
pi ta lis mo glo bal, con tra o que pro tes tar“.

Os pro tes tos con tra a glo ba li za ção re pe tem-se
há mu i tos anos. Mi lha res de jo vens, cujo fu tu ro é in -
cer to, já cla ma ram por jus ti ça so ci al em Ge ne bra, Co -
lô nia, Se at tle, Lon dres, Da vos, Was hing ton, Gê no va,

Bo lo nha e Pra ga, sem que suas que i xas te nham sido
ou vi das. Em al gu mas des sas ci da des fo ram re cha ça -
dos pela po lí cia lo cal, como acon te ceu em ja ne i ro
des te ano, na Su í ça, e mês pas sa do, em Gê no va. A
te le vi são mos trou-nos de sas tro sas ce nas de re pres -
são a jo vens an ti glo ba li zan tes, in clu in do a mor te de
um de les. Como o as sun to é ten ta dor, a mí dia con -
cen tra-se na im pe tu o si da de dos ma ni fes tan tes e na
vi o lên cia po li ci al, dan do pou ca co ber tu ra aos as sun -
tos glo ba li zan tes, tra ta dos pra ti ca men te em se gre do. 

Mas, a re a li da de é que pela pri me i ra vez as au -
to ri da des glo ba li zan tes es tão re pen san do al guns
itens de sua agen da, pre o cu pa das com as con se -
qüên ci as que o au men to da po bre za po de rá tra zer
para o mun do. O go ver no re pu bli ca no dos Esta dos
Uni dos já co me ça a mu dar sua po si ção in tran si gen te,
e o Pre si den te Bush che gou a pro por a trans for ma ção 
dos em prés ti mos dos Ban cos Mun di a is aos pa í ses
po bres, em do a ções. 

O Bra sil, mes mo não fa zen do par te do G-7, do
G-8 e de ou tros po de ro sos gru pos in ter na ci o na is, so -
fre, ine vi ta vel men te, os efe i tos da glo ba li za ção. A po lí -
ti ca ne o li be ral de nos so go ver no le vou-nos qua se ao
fun do do poço, ve jam as pri va ti za ções que não re sol -
ve ram o pro ble ma do dé fi cit, a ma lha ro do viá ria que se
de te ri o ra, ape sar da co bran ça abu si va de pe dá gi os,
por que as em pre sas be ne fi ci a das não cum prem sua
par te. Fo ram aban do na das a ma lha fer ro viá ria e a na -
ve ga ção flu vi al, au men tan do o cus to dos trans por tes.
O ci da dão bra si le i ro, pu ni do pelo de sem pre go, mal
aten di do pe los ser vi ços pri va ti za dos, obri ga do a
con su mir me nos ener gia elé tri ca, aca bou sen do sur -
pre en di do por um au men to de 20% em suas con tas
de luz, para su prir os pre ju í zos das em pre sas pri va ti -
za das. 

Nos sos es for ços não con se guem nos in se rir no
mer ca do mun di al que go ver na a glo ba li za ção. Bas ta
ver o nú me ro de que i xas con tra nós que che gam à
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio – OMC: de nún ci as
so bre ex por ta ções bra si le i ras – aviões, car nes, sa pa -
tos – já vi ra ram ro ti na na que le ór gão. Ou tro re sul ta do
de sas tro so para o Bra sil en con tra-se no cum pri men to 
de me tas im pos tas pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal – FMI, Ban co Mun di al, Orga ni za ção para a Co o -
pe ra ção e De sen vol vi men to Eco nô mi co – OCDE e si -
mi la res, de ten to res da eco no mia mun di al, de gra dan -
do o povo, au men tan do a mi sé ria, cri an do de sem pre -
go. Se con ti nu ar mos ten tan do, a todo e qual quer cus -
to, al can çar um su pe rá vit pri má rio, para sa tis fa zer aos 
ame ri ca nos, es ta re mos con tri bu in do para a ado ção
de um ne o co lo ni a lis mo que po de rá vir a se ex pan dir
por toda a Amé ri ca La ti na. 

Se a glo ba li za ção for ca paz de en con trar o ca -
mi nho para uma me lhor dis tri bu i ção de ren da, mais
opor tu ni da des de em pre go e para uma jus ti ça so ci al
que atin ja to dos os ci da dãos, en tão de ve mos lu tar por 



ela. Mas se con ti nu ar sen do fon te de so fri men to para
os me nos fa vo re ci dos, de ve mos com ba tê-la, cri an do
em subs ti tu i ção um mo de lo bra si le i ro de de sen vol vi -
men to que pri vi le gie in ves ti men tos na área so ci al a
par tir do fo men to da ati vi da de agrí co la, im pe din do
as sim que os pa í ses eco no mi ca men te for tes tri pu -
di em-nos. 

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tu dos re -
cen tes da ONU apon tam a ci da de de São Pa u lo como 
a quar ta mais po pu lo sa do mun do, per den do ape nas
para Tó quio, Ci da de do Mé xi co e Bom ba im. Evi den te -
men te, tal de cla ra ção, em si, não im pli ca ria gra ves
pro ble mas, se não fos se pe las con di ções de mi se ra -
bi li da de em que a ma i or par te da po pu la ção pa u lis ta -
na se en con tra atu al men te. É den tro des sa pers pec ti -
va so ci al que pre ten do de sen vol ver, ago ra, al gu mas
con si de ra ções so bre São Pa u lo, suas con tra di ções e
seu peso sim bó li co e real se con fun din do com a ima -
gem ne ga ti va de Bra sil.

O do cu men to di vul ga do pela ONU tem por ob je -
ti vo es ta be le cer uma es ca la mais pre ci sa so bre o
cres ci men to po pu la ci o nal das gran des me tró po les do 
mun do. Se gun do a ONU, Tó quio li de ra a dis pu ta, con -
cen tran do uma po pu la ção de qua se 27 mi lhões, ao
pas so que São Pa u lo re ú ne em seu ter ri tó rio qua se
18 mi lhões de ha bi tan tes. Acon te ce que, en quan to a
ca pi tal ja po ne sa os ten ta um pa drão de vida in ve já vel
para os pa râ me tros do Oci den te, a ca pi tal pa u lis ta se -
quer dis põe de uma in fra-es tru tu ra so ci al mí ni ma, ca -
paz de ofe re cer teto, tra ba lho e edu ca ção a gran de
par te de seus mo ra do res.

Tal dis cre pân cia não se ex pli ca com ar gu men -
tos de or dem ape nas eco nô mi ca e po lí ti ca, mas tam -
bém cul tu ral e ide o ló gi ca. Do lado dos fa to res eco nô -
mi cos e po lí ti cos, cum pre re pro du zir, aqui, ou tro dado
ex tra í do do re la tó rio da ONU, pelo qual se con clui que 
qua se me ta de da po pu la ção do pla ne ta re si de, hoje,
em ci da des, co nec ta da a uma rede eco nô mi ca e cul -
tu ral glo bal em fran ca ex pan são. To da via, o mes mo
do cu men to ad ver te que tal má qui na de pros pe ri da de
é a mes ma que pro duz o se guin te es tar re ce dor fe nô -
me no: mais de um bi lhão de pes so as vi vem em fa ve -
las e ha bi ta ções pre cá ri as.

Do lado da cul tu ra e da ide o lo gia, não se pode
ig no rar a in fluên cia que os me i os de co mu ni ca ção
exer cem, atu al men te, so bre mo de los de con su mo di -
tos po pu la res, ab sur da men te in com pa tí ve is com o
per fil mé dio da po pu la ção das ci da des pe ri fé ri cas do
Oci den te. Nes sa in com pa ti bi li da de es tru tu ral en tre o
ob je to de con su mo e seu po ten ci al con su mi dor, o
ima gi ná rio das po pu la ções mar gi na is do Ter ce i ro

Mun do ter mi na por ser tão vi o len ta men te afe ta do,
que a pró pria con fi gu ra ção da cul tu ra lo cal se vê tra gi -
ca men te atin gi da, en fra que ci da, des va ne ci da de tudo 
que lhe era au tên ti co e ver da de i ra men te va lo ra ti vo. 

Nes sa ló gi ca, São Pa u lo pa re ce aco lher o me -
lhor e o pior que a glo ba li za ção pode ofe re cer às so -
ci e da des mo der nas. Ma i or me tró po le do He mis fé rio
Sul e ma i or cen tro in dus tri al e fi nan ce i ro do País, abri -
ga si mul ta ne a men te as mais in to le rá ve is ma ze las da
vida so ci al mo der na. Po bre za e ri que za, cul tu ra e ig -
no rân cia, na tu re za e de vas ta ção am bi en tal, con su mo 
e men di cân cia, arte e vi o lên cia, in jus ti ça e bon da de,
to dos es ses pa res an ti té ti cos da mo ra li da de so ci al
pa re cem con vi ver sob um teto pa u lis ta no in dis cu ti vel -
men te nada con for tá vel ou har mô ni co. 

Aliás, cu ri o sa men te, es tu dos da pró pria Fun da -
ção Ge tú lio Var gas in di cam que, den tro das fron te i ras 
na ci o na is, o Esta do de São Pa u lo ocu pa uma po si ção 
re la ti va men te pri vi le gi a da no que con cer ne ao ran -
king fe de ra ti vo da po bre za. Em me lho res con di ções, o 
Esta do pa u lis ta ab sor ve um con tin gen te de 10,13%
de po pu la ção po bre em suas fi le i ras de mo grá fi cas. A
ca pi tal, ao con trá rio, é res pon sá vel por um re cru des -
ci men to sig ni fi ca ti vo da po bre za, ao lado de Cu ri ti ba e 
Rio de Ja ne i ro. No ex tre mo opos to, Por to Ale gre e
Sal va dor se con sa gram como as ca pi ta is cam peãs no 
pro je to de re du ção do nú me ro de in di gen tes.

E a tra gé dia não pára por aí. No âm bi to das dro -
gas, cuja dis se mi na ção nas gran des ci da des guar da
re la ção es tre i ta com ín di ce de po bre za, São Pa u lo di -
vi de com o Rio de Ja ne i ro re cor des de con su mo,
apre en são e trá fi co de en tor pe cen tes. To dos os dias, o
mer ca do bra si le i ro, so bre tu do o pa u lis ta no e o ca ri o ca,
é ro bus ta men te abas te ci do com ma co nha do Pa ra -
guai e com co ca í na da Co lôm bia e da Bo lí via. 

Con tra essa tris te re a li da de, as au to ri da des pa u -
lis ta nas se vi ram re cen te men te pres si o na das a re cor -
rer à cri a ção de uma es co la para de pen den tes quí mi -
cos, ao es ti lo pre co ni za do pelo Con se lho Admi nis tra -
ti vo de Ge ne bra. Em as so ci a ção com a en ti da de su í -
ça, a Pre fe i tu ra de São Pa u lo pre ten de ina u gu rar o
pri me i ro ins ti tu to pro fis si o na li zan te des ti na do à re -
cu pe ra ção de de pen den tes de dro gas, vi san do en -
ca mi nhá-los à área de ho te la ria.

Não por aca so, nos úl ti mos cin co anos, a Gran -
de São Pa u lo re gis trou cres ci men to de qua se 8% no
nú me ro de mor tes vi o len tas, ao pas so que, nas 39 re -
giões ad mi nis tra ti vas do in te ri or pa u lis ta, o au men to
foi de qua se 19%. Por tan to, o cri me na ca pi tal não au -
men tou tan to, em com pa ra ção com as ta xas ve ri fi ca -
das nas ou tras gran des ci da des do in te ri or. Mes mo
as sim, as es ta tís ti cas com pro vam que, em São Pa u lo, 
444 pes so as mor rem, a cada mês, ví ti mas da vi o lên -
cia ur ba na. Para o Nú cleo de Estu dos da Vi o lên cia da
USP, é por ca u sa do am bi en te de ex clu são, de mi sé -



ria, de aban do no, mi nan do, aos pou cos, a ca pa ci da -
de de o in di ví duo so nhar, de que rer fa zer as co i sas,
que a na tu ra li za ção da vi o lên cia vai con quis tan do es -
pa ço nas pe ri fe ri as pa u lis ta nas.

Por sua vez, a po lu i ção at mos fé ri ca se en qua -
dra den tro dos pro ble mas crô ni cos da ci da de. Estu -
dos já iden ti fi ca ram que 70% da po lu i ção pa u lis ta na é 
pro du zi da por car ros, ôni bus e ca mi nhões, cuja cir cu -
la ção nas prin ci pa is vias da ci da de já é ri go ro sa men te 
con tro la da. To da via, para en fren tar tão gra ve si tu a -
ção, a Pre fe i tu ra anun ci ou re cen te men te o lan ça men -
to de um Pla no de Inspe ção Ve i cu lar (PIV), que pre vê
uma fis ca li za ção mais aus te ra so bre a emis são de
po lu en tes dos cer ca de cin co mi lhões de ve í cu los da
ca pi tal. De ven do fun ci o nar a par tir de fe ve re i ro de
2002, o PIV ga nha con tor nos qua li ta ti vos bem de fi ni -
dos, den tro de um con jun to de ini ci a ti vas trans for ma -
ci o na is mais am plo, pelo qual o po der pú bli co ten ta
res ga tar sua fun ção de prin ci pal in te res sa do na so lu -
ção dos pro ble mas da ci da de. 

Em co ne xão com os trans tor nos do trân si to, a
fro ta pa u lis ta na de he li cóp te ro já é, iro ni ca men te, ca -
ta lo ga da como a se gun da ma i or do mun do, con ta bi li -
zan do nada me nos que 843 ae ro na ves. A bem da ver -
da de, de acor do com os da dos do De par ta men to de
Avi a ção Ci vil (DAC), a fro ta bra si le i ra de he li cóp te ros
qua se do brou nos úl ti mos cin co anos, si na li zan do
uma de man da mais abran gen te do pro du to. Ain da as -
sim, os pro du to res ex pli cam que São Pa u lo re ú ne as
ca rac te rís ti cas ide a is para a ex pan são des se tipo de
trans por te: a ali an ça das enor mes dis tân ci as en tre os
cen tros de ne gó ci os com o trân si to caó ti co.

De qual quer modo, ou tra van ta gem sar cas ti ca -
men te apon ta da pela re vis ta Amé ri ca Eco no mia
como bas tan te pro du ti va nes se cal de i rão pa u lis ta no
de in for tú ni os con sis te na ca pa ci da de ex tra or di ná ria de
que São Pa u lo dis põe para fa zer e fe char ne gó ci os.
Ape sar do trân si to di fí cil, que tam bém in ter fe re como
fa tor que de põe con tra os bons e áge is fe cha men tos
de ne gó cio, a ca pi tal pa u lis ta na ven ce, se gun do a
mes ma re vis ta, ci da des do por te de Bu e nos Ai res e
San ti a go na Amé ri ca La ti na. Isso é, in de pen den te -
men te das pre cá ri as con di ções in fra-es tru tu ra is da ci -
da de ofe re ci das a sua po pu la ção mais ca ren te, São
Pa u lo fun ci o na em ex ce len tes con di ções ope ra ci o na -
is para ati vi da des e as sun tos que bem in te res sam
sua clas se di ri gen te. Tal vez aí se en con tre a ca rac te -
rís ti ca mais mar can te e des con cer tan te men te pa ra -
do xal da ca pi tal pa u lis ta.

Ago ra, di an te do ex pos to, como não co men tar a
es tru tu ra de ar re ca da ção de re cur sos do erá rio pa u -
lis ta no? Pois bem, no cam po da or ga ni za ção dos tri -
bu tos mu ni ci pa is, o qua dro ga nha tin tas me nos for tes
e dra má ti cas. Pois, se com pa rar mos a car ga tri bu tá ria 

im pos ta pela Pre fe i tu ra pa u lis ta na ao que é co bra do
em ou tras me ga ci da des, ve re mos que São Pa u lo é
uma ci da de que pou co tri bu ta. Enquan to Tó quio e
Nova Ior que ar re ca dam 5% do PIB mu ni ci pal em im -
pos tos, a ca pi tal dos ban de i ran tes ar re ca da ape nas
2,5%. Téc ni cos, po rém, avi sam que isso não pode ser 
tra du zi do como uma ba i xa quan ti da de de im pos tos
paga pe los pa u lis ta nos. Na ver da de, o Esta do e a
União são, no Bra sil, os gran des abo ca nha do res de
im pos tos pa gos pe los con tri bu in tes.

Pro ble mas à par te, com as de vi das res sal vas,
São Pa u lo não pode ser, lo gi ca men te, re du zi da à po -
bre za e ao caos so ci al. Vale lem brar que lá se con cen -
tra um dos mais agi ta dos ei xos cul tu ra is da Amé ri ca
La ti na, re u nin do gru po se le to de ar tis tas e in te lec tu a -
is de es tir pe ab so lu ta men te no tá vel e bri lhan te. Mais
que isso, a ci da de da ga roa é cam peã em nú me ro de
pe ças e fil mes em car taz, em seus in con tá ve is te a tros 
e ci ne mas. Isso para não le var em con si de ra ção a
quan ti da de e qua li da de de ba res e res ta u ran tes, em
um grau de di ver si da de para ne nhum tu ris ta apon tar
au sên ci as e de fe i tos.

Cos mo po li ta, por ex ce lên cia, e gra ças a uma for -
mi dá vel com bi na ção de opor tu ni da des de ne gó ci os,
com pras e la zer so fis ti ca do, São Pa u lo re ce be cer ca
de 10 mi lhões de vi si tan tes por ano, en tre bra si le i ros
e es tran ge i ros, se du zi dos em gran de me di da pe los
mais de 40 mil even tos que re a li za, en tre fe i ras, con -
gres sos, shows etc. 

Con clu in do, para 2015, pro je ta-se uma po pu la -
ção em São Pa u lo na fa i xa dos 20 mi lhões de ha bi tan -
tes. Para fa zer face ao de sa fio de aco mo dar tan ta
gen te em seu ter ri tó rio, pro vi da de con di ções mí ni -
mas de so bre vi vên cia e de dig ni da de hu ma na, São
Pa u lo e seus po lí ti cos te rão que dras ti ca men te con -
ver ter as ca u sas so ci a is em pri o ri da de má xi ma nos
pró xi mos anos. Isso, evi den te men te, im pli ca ria re du -
zir as dis tân ci as e as dis cre pân ci as so ci a is, de sor te a 
pro por ci o nar um sen ti do de igual da de e de jus ti ça a
to dos os pa u lis ta nos. Com isso, São Pa u lo hon ra ria
de vez a con di ção de quar ta ci da de mais po pu lo sa do
mun do, sem car re gar o tris te ônus de ser uma das
mais cru éis e mi se rá ve is do pla ne ta.

Des cen tra li zar é pre ci so!
O Bra sil pre ci sa de i xar de ser só Rio de Ja ne i ro,

São Pa u lo e Mi nas Ge ra is. Pre ci sa cres cer de ma ne i -
ra mais igual. 

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

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
quin ta-fe i ra, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te
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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 19 ho ras e 18 
mi nu tos.)



Ata da 112ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 13 de se tem bro 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, Ro meu Tuma e Pe dro Ubi ra ja ra

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
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 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 – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ger son 
Ca ma ta – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo
Na po leão – Iris Re zen de – 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 Fo ga ça – 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 – Lú dio Co e lho – 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 – 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 – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – 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 
71 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de -
cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os 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

PROJETOS

RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 295, DE 2001

(Nº 877/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces são 
da TV Espla na da do Pa ra ná 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 Pon ta Gros sa, Esta -
do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 17 de ju lho de 2000, que re no va, por
quin ze anos, a par tir 9 de ju lho de 1998, a con ces são
da TV Espla na da do Pa ra ná 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 Pon ta Gros sa, Esta do
do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº  1.068, DE 2000

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

o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 17
de ju lho de 2000, que ”Re no va con ces são das en ti da -
des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu -
são, e dá ou tras pro vi dên ci as“ As en ti da des men ci o na -
das são as se guin tes:



1 – So ci e da de Emis so ra Ra di o vox Ltda., a par tir
de 5 de ju lho de 1996, na ci da de de Mu ri ti ba – BA;

2 – Ra di o di fu so ra Asa Bran ca Ltda., a par tir de
22 de mar ço de 1992, na ci da de de Boa Vi a gem –
CE;

3 – Rá dio Jor nal Cen tro Sul Ltda., a par tir de
10 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de Igua tú-CE

4 – Rá dio San ta na de Ti an guá Ltda., a par tir
de 15 de agos to de 1997, na ci da de de Ti an guá-CE;

5 – Fun da ção Ro ber to Ra bel lo de Co mu ni ca -
ção So ci al, a par tir de 22 de se tem bro de 1992 na
ci da de de Afon so Cláu dio-ES;

6 – Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Co la ti na-ES;

7 – Fun da ção Dom Sta nis lau Van Me lis, a par -
tir de l6 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de São Luís 
dos Mon tes Be los-GO;

8 – Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda., a par -
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Aqui da u a -
na-MS;

9 – Rá dio Di fu so ra de Três La go as Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Três La -
go as-MS;

10 – Rá dio Di fu so ra Ma to gros sen se Ltda, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Co -
rum bá-MS:

11 – Rá dio e Te le vi são Ca çu la Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go -
as-MS:

12 – Sis te ma Sul Ma to gros sen se de Ra di o di fu -
são Ltda., a par tir de 10 de ju nho de 1993, na ci da -
de de Pon ta Porã-MS:

13 – Rá dio Ru ral Nova Gu a ra né sia Ltda., a
par tir de 6 de se tem bro de 1992, na ci da de de Gu a -
ra né sia-MG.

14 – Rede Juiz de Fora de Ra di o di fu são Ltda.,
a par tir de 28 de maio de 1991, na ci da de de Juiz de 
Fora-MG:

15 – Rá dio Ara pu an Ltda., a par tir de 12 de no -
vem bro de 1993, na ci da de de João Pes soa-PB:

16 – Rá dio Edu ca do ra de Con ce i ção Ltda., a
par tir de 27 de ou tu bro de 1992, na ci da de de Con -
ce i ção:

17 – Rá dio Cul tu ra Nor te Pa ra na en se Ltda., a par -
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de dc Pa ra na vai-PR:

18 – Rá dio Ita ni a raty Ltda., a par tir de 12 de
no vem bro de 1992, na ci da de de Pi ri pi ri-PI:

19 – Rá dio Gran de Pi cos Ltda., a par tir de 2 de 
de zem bro de 1992, na ci da de de Pi cos-PI:

20 – Rá dio Tra iry Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Na tal-RN:

21 – Chi rú Co mu ni ca ções Ltda., a par tir de 5
de ou tu bro de 1998, na ci da de de Pal mi ti nho-RS:

22 – Rá dio Luz e Ale gria Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Fre de ri co West pha -
len-RS;

23 – Rá dio Prin ce sa do Ja cui Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Can de lá -
ria-RS:

24 – Rá dio Qu a rai Ltda., a par tir de lº de maio
de 1994, na ci da de de Qu a rai-RS:

25 – Rá dio São Mi guel Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Uru gua i a na-RS:

26 – Rá dio São Ro que Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Fa xi nal do So tur no-RS:

27 – Rá dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a na Li -
mi ta da, a par tir de 17 de ju nho de 1992, na ci da de
de Bom Je sus de Ita ba po a na-RJ;

28 – Rá dio São Ben to Ltda., a par tir de 21 de
ju nho de 1997, na ci da de de São Ben to do Sul-SC;

29 – Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São Car -
los-SP;

30 – Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1993, na ci da de de Cam po Gran de-MS.

31 – Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1993, na ci da de de Cam pos-RJ;

32 – Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são
Ltda., a par tir de 21 de ou tu bro de 1991, na ci da de
de Cam po Gran de-MS.

33 – TV Espla na da do Pa ra ná Ltda., a par tir de 9 
de ju lho de 1998, na ci da de de Pon ta-Gros sa-PR;

34 – Te le vi são Nor te do RGS Ltda., a par tir de
14 de mar ço de 2000, na ci da de de Ca ra zi nho-RS;

35 – TV SBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., a 
par tir de 22 de mar ço de 1994, na ci da de de Nova Fri -
bur go-RJ;  e

36 – TV Co li ga das de San ta Ca ta ri na S/A., a
par tir de 24 de maio de 1997, na ci da de dc Blu me -
nau-SC.

Bra sí lia, 1º de agos to 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.



EM Nº 220/MC

Bra sí lia, 5 de ju lho de 2000

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

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o -
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

– So ci e da de Emis so ra Ra di o vox
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de 
de Mu ri ti ba, Esta do da Ba hia (Pro ces so
nº 53640.000161/96);

– Ra di o di fu so ra Asa Bran ca Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Boa
Vi a gem, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
29108.000434/91);

– Rá dio Jor nal Cen tro Sul Ltda., con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia, na ci da de ae Igua tú, Esta do do
Ce a rá (Pro ces so nº 29650.000267/92);

– Rá dio Sant’Ana de Ti an guá Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Ti an guá, Esta do 
do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000898/97);

– Fun da ção Ro ber to Ra be lo de Co mu -
ni ca ção So ci al, con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Afon so Cláu dio, Esta do do Espí ri -
to San to (Pro ces so nº 50660.000172/92);

– Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Co -
la ti na, Esta do do Espí ri to San to (Pro ces so 
nº 50660.000050/94);

– Fun da ção Dom Sta nis lau Van Me lis,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de São
Luís dos Mon te Be los, Esta do de Go iás
(Pro ces so nº 29109.000547/91);

– Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Aqui -
da u a na, Esta do do Mato Gros so do Sul
(Pro ces so nº 53700.000106/94):

– Rá dio Di fu so ra de Três La go as Ltda., 
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda me dia, na ci da de de Três
La go as, Esta do do Mato Gros so do Sul
(Pro ces so nº 53700.000057/94);

– Rá dio Di fu so ra Ma to gros sen se Ltda., 
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda me dia, na ci da de de Co -
rum bá, Esta do do Mato Gros so do Sul (Pro -
ces so nº 53700.000232/93);

– Rá dio e Te le vi são Ca çu la Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Três La -
go as, Esta do do Mato Gros so do Sul (Pro -
ces so nº 53700.000059/94);

– Sis te ma Sul Ma to gros sen se de Ra di -
o di fu são Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Pon ta Porã Esta do do Mato Gros so 
do Sul (Pro ces so nº 50700.000118/93);

– Rá dio Ru ral Nova Gu a ra né sia Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Gu a -
ra né sia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 29710.000287/92);

– Rede Juiz de Fora de Ra di o di fu são
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 29104.000194/91);

– Rá dio Ara pu an Ltda., con ces si o ná ria 
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de João Pes soa, Esta do
da Pa ra í ba (Pro ces so nº 50730.000399/93);

– Rá dio Edu ca do ra de Con ce i ção
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de 
Con ce i ção, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so
nº 50730.000296/92);

– Rá dio Cul tu ra Nor te Pa ra na en se
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Pa ra na vaí, Esta do do Pa ra ná (Pro ces -
so nº 53740.000285/93);

– Rá dio Ita ma raty Ltda., con ces si o ná -
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Pi ri pi ri, Esta do do 
Pi a uí (Pro ces so nº 29115.000146/92);



– Rá dio Gran de Pi cos Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Pi cos, Esta do do
Pi a uí (Pro ces so nº 29115.000173/92);

– Rá dio Tra iry Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te (Pro ces so nº 53780.000007/94);

– Chi rú Co mu ni ca ções Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Pal mi -
ti nho, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53790.000861/98);

– Rá dio Luz e Ale gria Ltda., con ces si -
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia, na ci da de de Fre de ri co West -
pha len, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53790.000098/94);

– Rá dio Prin ce sa do Ja cuí Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Can de lá -
ria, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so
nº 53790.000017/93);

– Rá dio Qu a raí Ltda., con ces si o ná ria de 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de Qu a raí, Esta do do Rio Gran de
do Sul (Pro ces so nº 53790.001591/95);

– Rá dio São Mi guel Ltda., con ces si -
o na ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Uru gua i a -
na, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces -
so nº 50790.000890/93);

– Rá dio São Ro que Ltda., con ces si ná -
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Fa xi nal do So tu -
mo, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so 
nº 53790.000022/94);

– Rá dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a -
na Li mi ta da con ces si o ná ria de ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na Ci da de 
de Bom Je sus do lta ba po a na, Esta do do Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 29770.000389/92);

– Rá dio São Ben to Ltda., con ces si o -
na ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia, na ci da de de São Ben to do
Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
nº 53820.000099/97);

– Rá dio Pro gres so de São Car los
Ltda., can ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
de São Car los, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 50830.000236/94);

– Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda tro pi cal, na ci da de de Cam po
Gran de, Esta do do Mato Gros so do Sul
(Pro ces so nº 50700.000040/93);

– Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda.,
con ces si o ná nia de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda tro pi cal, na ci da de de
Cam pos, Esta do do Rio de Ja ne i ro. (Pro -
ces so nº 50770.002517/92);

– Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le -
vi são Ltda. con ces si o ná ria de ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de do
Cam po Gran de, Esta do do Mato Gros so do
Sul (Pro ces so nº 29112.000212/91):

– TV Espla na da do Pa ra ná Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens, na ci da de de Pon ta Gros sa, Esta do 
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000406/98);

– Te le vi são Nor te do RGS Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são 
de sons e ima gens, na ci da de de Ca ra zi -
nho, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53525.000192/99);

– TVSBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go
Ltda., can ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens, na ci da de de
Nova Fri bur go, Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 53770.000951/93);

– TV Co li ga das de San ta Ca ta ri na
S.A., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens, na ci da de de Blu -
me nau, Esta do de San ta Ca tan ria (Pro ces -
so nº 53520.000299/97).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi -
gên cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o -
di fu são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na
Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre -
to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu -
la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li -
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si -
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá -



ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca -
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

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

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das
atri bu i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e
223, ca put, da Cons ti tu i ção, 33 § 3º da Lei nº 4.117,
de 27 de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de
ju nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º,
in ci so I, do De cre to nº 86.066, de 26 de ja ne i ro de
1983.

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da -
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – So ci e da de Emis so ra Ra di o vox Ltda., a par tir 
de 5 de ju lho de 1996, na ci da de de Mu ri ti ba, Esta do
da Ba hia, ou tor ga da pela Por ta ria Con tel nº 397, de
17 de ju nho de 1966, e re no va da pelo De cre to nº
96.009, de 3 de maio de 1988 (Pro ces so nº
53640.000161/96);

II – Rá dio di fu so ra Asa Bran ca Ltda., a par tir de 
22 de mar ço de 1992, na ci da de de Boa Vi a gem,
Esta do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.962,
de 25 de fe ve re i ro de 1982 (Pro ces so nº
29108.000434/91)-

III – Rá dio Jor nal Cen tro Sul Ltda., a par tir de
10 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de Igua tú, Esta -
do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.718, de
11 de de zem bro de 1981 (Pro ces so nº
29650.000267/92).

IV – Rá dio Sant’ana de Ti an guá Ltda., a par tir de 
15 de agos to de 1997, na ci da de de Ti an guá, Esta do

do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 79.846, de 23 de 
ju nho de 1977, e re no va da pelo De cre to de 29 de ju -
lho de 1992, apro va do pelo De cre to Le gis la ti vo nº 80,
de 16 de se tem bro de 1999 (Pro ces so nº
53650.000898/97).

V – Fun da ção Ro ber to Ra bel lo e Co mu ni ca ção 
So ci al, a par tir de 22 de se tem bro de 1992, na ci da -
de de Afon so Cláu dio, Esta do do Espí ri to San to, ou -
tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Di fu so ra Gu an du -
en se Ltda., con for me De cre to nº 87.486, de 18 de
agos to de 1982, e trans fe ri da pelo De cre to de 17 de
de zem bro de 1996, para a con ces si o ná ria de que
tra ta este in ci so (Pro ces so nº 50660.000172/92);

VI – Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Co la ti na,
Esta do do Espí ri to San to, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 40, de 16 de ja ne i ro de 1950, e re no va da
pelo De cre to nº 90.308, de 16 de ou tu bro de 1984
(Pro ces so nº 50660.000050/94);

VII – Fun da ção Dom Sta nis lau Van Me lis, a
par tir de 16 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de São
Luís dos Mon tes Be los, Esta do de Go iás, ou tor ga da
ori gi na ri a men te à Rá dio Vale da Ser ra Ltda., con -
for me De cre to nº 86.857, de 14 de ja ne i ro de
1982, e trans fe ri da pelo De cre to de 18 de ju nho de 
1996, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci -
so (Pro ces so nº 29109.000547/91);

VIII – Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Aqui da u -
a na, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MJNI nº 165-B, de 11 de abril de 1962, re -
no va da pela Por ta ria nº 7, de 16 de ja ne i ro de 1986, 
e au to ri za da a pas sar à con di ção de con ces si o ná ria
em vir tu de de au men to de po tên cia de sua es ta ção
trans mis so ra, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº
102, de 8 de ju nho de 1987, do Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções (Pro ces so nº 53700.000106/94);

IX – Rá dio Di fu so ra de Três La go as Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Três La -
go as, Esta do do Mato Gros so do Sul ou tor ga da pela 
Por ta ria MVOP nº 63, de 30 de ja ne i ro de 1956, e
re no va da pelo De cre to nº 92.630, de 2 de maio de
1986 (Pro ces so nº 53700.000057/94);

X – Rá dio Di fu so ra Ma to gros sen se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Co -
rum bá, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da
pelo De cre to nº 2.310, de 4 de fe ve re i ro de 1938, e
re no va da pelo De cre to nº 91.493, de 29 de ju lho de
1985 (Pro ces so nº 53700.000232/93);



XI – Rá dio e Te le vi são Ca çu la Ltda.,a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de Três La go as, Esta do
do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da à Rá dio a Voz da 
Ca çu la Li mi ta da, pela Por ta ria MJNI nº 381-B, de 28 
de no vem bro de 1961, re no va da pelo De cre to nº
92.135, de 13 de de zem bro de 1985, e au to ri za da a
mu dar sua de no mi na ção para a atu al, con for me
Por ta ria nº 100, de 29 de ju nho de 1987, do Di re tor
da De le ga cia Re gi o nal em Cam po Gran de e do De -
par ta men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções, do Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
53700.000059/94);

XII – Sis te ma Sul Ma to gros sen se de Ra di o di fu -
são Ltda., a par tir de 10 de ju nho de 1993, na ci da -
de de Pon ta Porã, Esta do do Mato Gros so do Sul,
ou tor ga da pelo De cre to nº 88.237, de 18 de abril de
1983 (Pro ces so nº 50700.000118/93);

XIII – Rá dio Ru ral Nova Gu a ra né sia Ltda., a
par tir de 6 de se tem bro de 1992, na ci da de de Gu a -
ra né sia, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pela
Por ta ria MC nº 170, de 1º de se tem bro de 1982, e
au to ri za da a pas sar à con di ção de con ces si o ná ria
em vir tu de de au men to de po tên cia de sua es ta ção
trans mis so ra, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº
133, de 12 de se tem bro de 1989, do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 29710.000287/92);

XIV – Rede Juiz de Fora de Ra di o di fu são
Ltda., a par tir de 28 de maio de 1991, na ci da de de
Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da
pelo De cre to nº 85.958, de 4 de maio de 1981 (Pro -
ces so nº 29104.000194/91);

XV – Rá dio Ara pu an Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de João Pes soa, Esta do
da Pa ra í ba, ou tor ga da pelo De cre to nº 28.882, de 21
de no vem bro de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
98.111, de 31 de agos to de 1989, apro va do pelo De -
cre to Le gis la ti vo nº 183, de 5 de se tem bro de 1991
(Pro ces so nº 50730.000399/93);

XVI – Rá dio Edu ca do ra de Con ce i ção Ltda., a
par tir de 27 de ou tu bro de 1992, na ci da de de Con -
ce i ção, Esta do da Pa ra í ba, ou tor ga da pelo De cre to
nº 87.505, de 23 de agos to de 1982 (Pro ces so nº
50730.000296/92);

XVII – Rá dio Cul tu ra Nor te Pa ra na en se Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pa ra -
na vaí, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 638, de 22 de ou tu bro de 1956, e re no va -
da pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro de
1984 (Pro ces so nº 53740.000285/93);

XVIII – Rá dio Ita ma raty Ltda., a par tir de 12 de
no vem bro de 1992, na ci da de de Pi ri pi ri, Esta do do
Pi a uí, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.612, de 21 de
se tem bro de 1982 (Pro ces so nº 29115.000146/92);

XIX – Rá dio Gran de Pi cos Ltda., a par tir de 2
de de zem bro de 1992, na ci da de de Pi cos, Esta do
do Pi a uí, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.667, de 5 de 
ou tu bro de 1982 (Pro ces so nº 29115.000173/92);

XX – Rá dio Tra iry Ltda., a par tir de 1º de maio 
de 1994, na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de 
do Nor te, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 49, de
4 de fe ve re i ro de 1960, re vi go ra da pela Por ta ria
MJNI nº 179-B, de 11 de abril de 1962, e re no va da
pelo De cre to nº 90.156, de 5 de se tem bro de 1984
(Pro ces so nº 53780.000007/94);

XXI – Chi rú Co mu ni ca ções Ltda., a par tir de
5 de ou tu bro de 1998, na ci da de de Pal mi ti nho,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 96.872, de 9 de se tem bro de 1988 (Pro -
ces so nº 53790.000861/98);

XXII – Rá dio Luz e Ale gria Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Fre de ri co West pha -
len, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 573, de 21 de ju nho de 1955, e
re no va da pelo De cre to nº 90.422, de 8 de no vem bro 
de 1984 (Pro ces so nº 53790.000098/94);

XXIII – Rá dio Prin ce sa do Ja cuí Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Can de lá -
ria, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 41.987, de 5 de agos to de 1957, e re no -
va da pelo De cre to nº 94.186, de 6 de abril de 1987
(Pro ces so nº 53790.000017/93);

XXIV – Rá dio Qu a raí Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Qu a rai, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
520, de 30 de maio de 1955, re no va da pela Por ta ria
MC nº 948, de 3 de no vem bro de 1975, e au to ri za da 
a pas sar à con di ção de con cess si o ná ria em vir tu de
de au men to de po tên cia de sua es ta ção trans mis so -
ra, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 134, de 12 de 
se tem bro de 1989, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
(Pro ces so nº 53790.001591/95);

XXV – Rá dio São Mi guel Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Uru gua i a na,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 822, de 2 de abril de 1962, e re no va da
pelo De cre to nº 89.869, de 27 de ju nho de 1984
(Pro ces so nº 50790.000890/93);



XXVI – Rá dio São Ro que Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Fa xi nal do So tur no,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 74.048, de 13 de maio de 1974, e re no va -
da pelo De cre to nº 89.631, de 8 de maio de 1984
(Pro ces so nº 53790.000022/94);

XXVII – Rá dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a na
Ltda., a par tir de 17 de ju nho de 1992, na ci da de de
Bom Je sus de Ita ba po a na, Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.109, de 19 de abril
de 1982 (Pro ces so nº 29770.000389/92); 

XXVIII – Rá dio São Ben to Ltda., a par tir de 21
de ju nho de 1997, na ci da de de São Ben to do Sul,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to
nº 79.662, de 5 de maio de 1977, e re no va da pelo
De cre to nº 94.526, de 26 de ju nho de 1987 (Pro ces -
so nº 53820.000099/97); 

XXIX – Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São
Car los, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta -
ria MVOP nº 845, de 7 de no vem bro de 1957, e re -
no va da pelo De cre to nº 90.576, de 28 de no vem bro
de 1984 (Pro ces so nº 50830.000236/94).

Art. 2º Fica re no va da a con ces são das en ti da -
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal:

I – Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1993, na ci da de de Cam po Gran de,
Esta do de Mato Gros so o Sul, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 819, de 2 de abril de 1962, e re no va da pelo
De cre to nº 92.668, de 16 de maio de 1986 (Pro ces -
so nº 50700.000040/93);

II – Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda., a par tir de 
1º de maio de 1993, na ci da de de Cam pos, Esta do
do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá -
dio Cul tu ra de Cam pos Ltda., con for me De cre to nº
46.445, de 16 de ju lho de 1959, re no va da e trans fe -
ri da pelo De cre to nº 91.749, de 4 de ou tu bro de
1985, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so 
(Pro ces so nº 50770.002517/92).

Art 3º Fica re no va da a con ces são das en ti da -
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de quin ze anos, ser vi ço 
de ra di o di fu são de sons e ima gens:

I – Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são
Ltda., a par tir de 21 de ou tu bro de 1991, na ci da de
de Cam po Gran de, Esta do de Mato Gros so do Sul,

ou tor ga da pelo De cre to nº 78.190, de 3 de agos to
de 1976 (Pro ces so nº 29112.000212/91);

II – TV Espla na da do Pa ra ná Ltda., a par tir de 9
de ju lho de 1998, na ci da de de Pon ta Gros sa, Esta do
do Pa ra ná, ou tor ga da pelo De cre to nº 62.639, de 30
de abril de 1968, e re no va da pelo De cre to nº 89.198,
de 16 de de zem bro de 1983 (Pro ces so nº
53740.000406/98);

III – Te le vi são Nor te do RGS Ltda., a par tir de
14 de mar ço de 2000, na ci da de Ca ra zi nho, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio e Te le vi são Albu quer que Ltda, pelo De cre to
nº 91.050, de 6 de mar ço de 1985, au to ri za da a mu -
dar sua de no mi na ção so ci al para a atu al, con for me
Por ta ria Den tel nº 477, de 6 de ou tu bro de 1986
(Pro ces so nº’ 53528.000192/99); -

IV – TV SBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., 
a par tir de 22 de mar ço de 1994, na ci da de de Nova 
Fri bur go, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da ori gi -
na ri a men te à TVS – TV Stu di os Síl vio San tos Ltda.,
con for me De cre to nº 83.094, de 26 de ja ne i ro de
1979, trans fe ri da pelo De cre to nº 91.042, de 5 de
mar ço de 1985, à TVS – Ca nal 3 de Nova Fri bur go
Ltda., au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al
para a atu al, con for me Por ta ria nº 111, de 29 de abril
de 1986, do Di re tor da De le ga cia Re gi o nal no Rio de
Ja ne i ro do De par ta men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca -
ções do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
53770.000951/93); 

V – TV Co li ga das de San ta Ca ta ri na S/A., a
par tir de 24 de maio de 1997, na ci da de de Blu me -
nau, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 60.465-A, de 14 de mar ço de 1967, e re no -
va da pelo De cre to nº’ 92.448 de 7 de mar ço de 1986 
(Pro ces so nº 53820.000299/97).

Art. 4º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu -
são, cu jas con ces sões são re no va das por este de -
cre to, re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co -
mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men -
tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são so men te
pro du zi ra efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

Art 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 17 de ju lho de 2000: 179º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – MARCO MACIEL –
Pi men ta da Ve i ga.













PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 296, DE 2001

(Nº 928/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio São Gon ça lo 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 São
Gon ça lo do Ama ran te, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria no 285, de 19 de ju nho de 2000, que ou tor ga
per mis são à Rá dio São Gon ça lo FM Ltda., para ex -
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de São Gon ça lo do Ama ran te, Esta do
do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 1.102, DE 2000

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

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i cão Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex -
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia 
mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 284, de 19 de ju nho de 2000 – Rá -
dio Cla rim de Pal mas Ltda., na ci da de Pa ra cu ru – CE;

2 – Por ta ria nº 285, de 19 de ju nho de 2000 –
Rá dio São Gon ça lo FM Ltda., na ci da de São Gon ça lo
– CE;

3 – Por ta ria nº 287, de 20 de ju nho de 2000 – 
W.H.Z. Empre sa Jor na lís ti ca e de Ra di o di fu são Ltda., 
na ci da de Ma cau – RN.

Bra sí lia, 15 de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 215/MC

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2000

Exce len tíss mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu -

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 65/97-SFO/MC, com vis -
tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de São
Gon ça lo do Ama ran te, Esta do do Ce a rá.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997,
al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta -
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio São
Gon ça lo FM Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor -
nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con -
for me ato da mes ma Co mis são que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 23 
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 285
DE 19 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso
de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art. 32
do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to
nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis -
ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53650
001477/97. Con cor rên cia nº 65/97-SFO/MC, re sol ve.

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio São Gon ça -
lo FM Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de São
Gon ça lo, Esta do do Ce a rá.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

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

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.















(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 297, DE 2001

(Nº 163/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o tex to do Con vê nio so bre a
Re cu pe ra ção de Bens Cul tu ra is Rou ba -
dos ou Expor ta dos Ili ci ta men te, 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
do Peru, em Ba sí lia, em 26 de fe ve re i ro
de 1996.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Con vê nio so bre

a Re cu pe ra ção de Bens Cul tu ra is Rou ba dos ou
Expor ta dos Ili ci ta men te, 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 do Peru, em Bra sí lia, em 26 de fe ve re i ro 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 Con vê nio, bem como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

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

CONVÊNIO SOBRE A RECUPERAÇÃO DE BENS
CULTURAIS ROUBADOS OU EXPORTADOS

LICITANTE  ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU

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 do Peru
(do ra van te de no mi na dos ”Par tes Con tra tan tes“),
Re co nhe cen do a im por tân cia de pro te ger o pa -

tri mô nio cul tu ral de am bos os pa í ses;
Cons ci en tes do gra ve pre ju í zo que re pre sen ta

para as duas Par tes Con tra tan tes o rou bo e a ex por -
ta ção ilí ci ta de ob je tos que cons ti tu em esse pa tri mô -
nio, tan to pela per da dos bens cul tu ra is como pelo
dano que se in frin ge a lo ca is e sí ti os ar que o ló gi cos,
tais como igre jas e ou tros re po si tó ri os;

 De se jo sos de es ta be le cer nor mas co muns que
per mi tam a re cu pe ra ção dos re fe ri dos bens, nos ca -
sos em que os mes mos te nham sido rou ba dos ou ex -
por ta dos ili ci ta men te,

Acor dam o se guin te:

Arti go 1

1. Ambas as par tes Con tra tan tes com pro me -
tem-se a pro i bir e im pe dir o in gres so em seus res pec -
ti vos ter ri tó ri os de bens ar que o ló gi cos, his tó ri cos e
cul tu ra is pro ve ni en tes da ou tra Par te Con tra tan te que 
ca re çam da res pec ti va au to ri za ção ex pres sa para
sua ex por ta ção.

2. Para efe i to do pre sen te Con vê nio, de no mi -
nam-se ”bens ar que o ló gi cos, his tó ri cos e cul tu ra is“:

a) os ob je tos de arte e ar te fa tos das cul tu ras
pre-co lom bi a nas de am bos os pa í ses, in clu in do ele -
men tos ar qui te tô ni cos, es cul tu ras, pe ças de ce râ mi -
ca, tra ba lhos de me tal, têx te is e ou tros ves tí gi os da
ati vi da de hu ma na ou frag men tos dela;

b) os ar te fa tos de arte e ar te fa tos re li gi o sos de
am bos os pa í ses, ou frag men tos dos mes mos, e

c) os do cu men tos dos ar qui vos ofi ci a is de go -
ver nos fe de ra is, es ta ta is ou mu ni ci pa is, ou de suas
agên ci as cor res pon den tes, de acor do com as leis de
cada Par te Con tra tan te, ou com uma an ti güi da de su -
pe ri or a cin qüen ta anos, que se jam pro pri e da de des -
tes ou de or ga ni za ções re li gi o sas em fa vor das qua is
am bos os Go ver nos es te jam ha bi li ta dos a atu ar. Fi -
cam igual men te in clu í dos os do cu men tos de pro pri e -
da de pri va da que cada Par te Con tra tan te con si de re
ne ces sá rio, por suas ca rac te rís ti cas es pe ci a is.

Arti go 2

1. A pe di do de uma das Par tes Con tra tan tes, a
ou tra em pre ga rá os me i os le ga is ao seu al can ce,
den tro de seu ter ri tó rio, para re cu pe rar e de vol ver os
bens ar que o ló gi cos, his tó ri cos e cul tu ra is.

2. Os pe di dos de re cu pe ra ção e de vo lu ção de
bens ar que o ló gi cos, his tó ri cos e cul tu ra is de ve rão ser 
for ma li za dos por via di plo má ti ca.

3. Os gas tos ine ren tes à re cu pe ra ção e de vo lu -
ção men ci o na dos aci ma fi ca rão a car go da Par te re -
que ren te.

Arti go 3

1. As Par tes Con tra tan tes con cor dam em tro car
in for ma ções des ti na das a iden ti fi car quem, no ter ri tó -
rio de uma de las, te nha par ti ci pa do no rou bo ou ex -
plo ra ção ilí ci ta de bens ar que o ló gi cos, his tó ri cos e
cul tu ra is.

2. As Par tes Con tra tan tes pro cu ra rão, igual men -
te, di fun dir en tre as res pec ti vas au to ri da des al fan de -
gá ri as e po li ci a is dos por tos, ae ro por tos e fron te i ras,
in for ma ções re la ti vas aos bens cul tu ra is que pos sam
ser ob je to de rou bo ou trá fi co ilí ci to, a fim de fa ci li tar



sua iden ti fi ca ção e apli ca ção das me di das ca u te la res
cor res pon den tes.

Arti go 4

As Par tes Con tra tan tes con cor dam em isen tar
de di re i tos al fan de gá ri os e de ma is im pos tos os bens ar -
que o ló gi cos, his tó ri cos e cul tu ra is que se jam re cu pe ra -
dos e de vol vi dos em de cor rên cia da apli ca ção do pre -
sen te Con vê nio.

Arti go 5

O pre sen te Con vê nio po de rá ser mo di fi ca do por 
mú tuo con sen ti men to das Par tes Con tra tan tes. Cada
Par te Con tra tan te no ti fi ca rá a ou tra do cum pri men to
das for ma li da des in ter nas ne ces sá ri as à apro va ção
das mo di fi ca ções, as qua is en tra rão em vi gor na data
da se gun da no ti fi ca ção.

Arti go 6

O pre sen te Con vê nio vi go ra rá in de fi ni da men te,
a me nos que uma das Par tes Con tra tan tes co mu ni -
que à ou tra, com um ano de an te ce dên cia, sua in ten -
ção de de nun ciá-lo.

Arti go 7

Cada uma das Par tes Con tra tan tes no ti fi ca rá a
ou tra do cum pri men to das res pec ti vas for ma li da des
le ga is ne ces sá ri as à apro va ção do pre sen te Con vê -
nio, o qual en tra rá em vi gor na data do re ce bi men to
da se gun da des sas no ti fi ca ções.

Em fé do que, de vi da men te au to ri za dos, as si -
nam o pre sen te Con vê nio, fe i to em Bra sí lia, em 26 de
fe ve re i ro de 1996, em dois exem pla res ori gi na is, nos
idi o mas por tu guês e es pa nhol, am bos igual men te au -
tên ti cos.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, – Luiz Fe li pe Lam pre ia. – Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca do Peru, – Fran cis -
co Tu de la Van B. Dou glas. – Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res.

MENSAGEM Nº 396, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no art. 84, in ci -

so VIII da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do
de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Re la ções Exte ri o res, Inte ri no, o tex to do Con -
vê nio so bre a Re cu pe ra ção de Bens Cul tu ra is Rou ba -
dos ou Expor ta dos Ili ci ta men te, 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 do Peru em Bra sí lia, em 26 de fe ve re i ro
de 1996.

Bra sí lia, 29 de mar ço de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 82/MRE.

Bra sí lia, em 23 de mar ço de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o tex to do Con -

vê nio so bre a Re cu pe ra ção de Bens Cul tu ra is Rou ba -
dos ou Expor ta dos Ili ci ta men te, 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 do Peru, em Bra sí lia, em 26 de fe ve re i ro
de 1996.

2. O Con vê nio tem por ob je ti vo pro te ger o pa tri -
mô nio cul tu ral das Par tes, me di an te a cri a ção de um
con jun to de re gras ju rí di cas que fa ci li tem a res ti tu i ção 
e o re tor no de bens cul tu ra is, e que tor nem mais efi -
caz a ação con tra seu trá fi co ilí ci to. Ade ma is, o re fe ri -
do di plo ma le gal con tri bu i rá tam bém para es tre i tar as
re la ções po lí ti cas e cul tu ra is com um im por tan te país
vi zi nho.

3. Com vis tas às pro vi dên ci as ne ces sá ri as à
apro va ção do tex to pelo Po der Le gis la ti vo, sub me to à
con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia pro je to de men sa -
gem ao Con gres so Na ci o nal,

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Se i xas Cor -
rêa, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte -
ri o res.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 298, DE 2001

(Nº 164/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to da Con ven ção nº

171, da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho, re la ti -
va ao Tra ba lho No tur no.

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 da re fe ri da Con ven ção, 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.



CONVENÇÃO 171
Con ven ção Re la ti va ao Tra ba lho No tur no

A Con fe rên cia Ge ral da Orga ni za ção Inter na ci o -
nal do Tra ba lho:

Con vo ca da em Ge ne bra pelo Con se lho Admi -
nis tra ti vo da Re par ti ção Inter na ci o nal do Tra ba lho e
ten do ali se re u ni do a 6 de ju nho de 1990, em sua
sep tu a gé si ma sé ti ma ses são;

To man do nota das dis po si ções das Con ven ções 
e Re co men da ções in ter na ci o na is do tra ba lho so bre o
tra ba lho no tur no dos me no res e, em par ti cu lar, das
dis po si ções da Con ven ção e da Re co men da ção so -
bre o tra ba lho no tur no dos me no res (tra ba lhos não in -
dus tri a is), 1964; da Con ven ção (re vis ta) so bre o tra -
ba lho no tur no dos me no res (in dús tri as), 1984, e da
Re co men da ção so bre o tra ba lho no tur no dos me no -
res (agri cul tu ra), 1921;

To man do nota das dis po si ções das Con ven ções 
in ter na ci o na is do tra ba lho so bre o tra ba lho no tur no
da mu lher e, em par ti cu lar, aque las da Con ven ção
(re vis ta) so bre o tra ba lho no tur no (mu lhe res), 1948, e
de seu Pro to co lo de 1990; da Re co men da ção so bre
o, tra ba lho no tur no das mu lhe res (agri cul tu ra), 1921,
e do pa rá gra fo 5 da Re co men da ção so bre a pro te ção
da ma ter ni da de, 1952;

To man do nota das dis po si ções da Con ven ção
so bre a dis cri mi na ção (em pre go e ocu pa ção), 1958;

To man do nota das dis po si ções da Con ven ção
so bre a pro te ção da ma ter ni da de (re vis ta), 1952;

Após ter de ci di do ado tar di ver sas pro pos tas so -
bre o tra ba lho no tur no, ques tão que cons ti tui o quar to
item da agen da da ses são; e

Após ter de ci di do que es sas pro pos tas de ve ri -
am to mar a for ma de um Con ven ção in ter na ci o nal,
ado ta, nes se vi gé si mo sex to dia do mês de ju nho de
mil no ve cen tos e no ven ta, a se guin te Con ven ção, que 
será de no mi na da Con ven ção So bre o Tra ba lho No -
tur no, 1990:

Arti go 1

Para os fins da pre sen te Con ven ção:
a) a ex pres são “tra ba lho no tur no” de sig na todo

tra ba lho que seja re a li za do du ran te um pe río do de
pelo me nos sete ho ras con se cu ti vas, que abran ja o
in ter va lo com pre en di do en tre a meia-no i te e as cin co
ho ras da ma nhã, e que será de ter mi na do pela au to ri da -
de com pe ten te me di an te con sul ta pré via com as or ga -
ni za ções mais re pre sen ta ti vas dos em pre ga do res e de
tra ba lha do res ou atra vés de con vê ni os co le ti vos;

b) a ex pres são “tra ba lha dor no tur no” de sig na
todo tra ba lha dor as sa la ri a do cujo tra ba lho exi ja a re a -

li za ção de ho ras de tra ba lho no tur no, em nú me ro
subs tan ci al, su pe ri or a um li mi te de ter mi na do. Esse
nú me ro será fi xa do pela au to ri da de com pe ten te me -
di an te con sul ta pré via com as or ga ni za ções mais re -
pre sen ta ti vas de em pre ga do res e de tra ba lha do res,
ou atra vés de con vê ni os co le ti vos.

Arti go 2

1. Esta Con ven ção apli ca-se a to dos os tra ba -
lha do res as sa la ri a dos, com ex ce ção da que les que
tra ba lham na agri cul tu ra, pe cuá ria, pes ca, trans por -
tes ma rí ti mos e na ve ga ção in te ri or.

2. Todo Mem bro que ra ti fi car a pre sen te Con -
ven ção po de rá ex clu ir, to tal ou par ci al men te, da sua
área de apli ca ção, com con sul ta pré via jun to às or ga -
ni za ções re pre sen ta ti vas dos em pre ga do res e dos
tra ba lha do res in te res sa dos, ca te go ri as li mi ta das de
tra ba lha do res, quan do essa apli ca ção apre sen tar, no
caso das ca te go ri as ci ta das, pro ble mas par ti cu la res e 
im por tan tes.

3. Todo Mem bro que fi zer uso da pos si bi li da de
pre vis ta no pa rá gra fo 2 des te ar ti go de ve rá in di car as
ca te go ri as par ti cu la res de tra ba lha do res as sim ex clu -
í das, e as ra zões da sua ex clu são, nos re la tó ri os re la -
ti vos à apli ca ção da Con ven ção que apre sen tar em
vir tu de do ar ti go 22 da Cons ti tu i ção da OIT. Tam bém
de ve rá in di car to das as me di das que ti ver ado ta do a
fim de es ten der pro gres si va men te as dis po si ções da
Con ven ção a es ses tra ba lha do res.

Arti go 3

1. De ve rão ser ado ta das, em be ne fí cio dos tra -
ba lha do res no tur nos, as me di das es pe cí fi cas exi gi -
das pela na tu re za do tra ba lho no tur no, que abran ge -
rão, no mí ni mos, aque las men ci o na das nos ar ti gos 4
a 10, a fim de pro te ger a sua sa ú de, aju dá-los a cum -
pri rem com suas res pon sa bi li da des fa mi li a res e so ci -
a is, pro por ci o nar aos mes mos pos si bi li da des de me -
lho ria na sua car re i ra e com pen sá-los de for ma ade -
qua da. Essas me di das de ve rão, tam bém, ser ado ta -
das no âm bi to da se gu ran ça e da pro te ção da ma ter -
ni da de, a fa vor de to dos os tra ba lha do res que re a li -
zam tra ba lho no tur no.

2. As me di das a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri -
or po de rão ser apli ca das de for ma pro gres si va.

Arti go 4

1. Se os tra ba lha do res so li ci ta rem, eles po de rão 
ter di re i to a que seja re a li za da uma ava li a ção do seu
es ta do de sa ú de, gra tu i ta men te, e a se rem as ses so -
ra dos so bre a ma ne i ra de ate nu ar ou evi tar pro ble mas 
de sa ú de re la ci o na dos com seu tra ba lho:



a) an tes de sua co lo ca ção em tra ba lho no tur no;
b) em in ter va los re gu la res du ran te essa co lo ca ção;
c) no caso de pa de ce rem,, du ran te essa co lo ca -

ção com pro ble mas de sa ú de que não se jam de vi dos
a fa to res alhe i os ao tra ba lho no tur no.

2. Sal vo de cla ra ção de não se rem ap tos para o
tra ba lho no tur no, o teor des sas ava li a ções não será
co mu ni ca do a ter ce i ros sem o seu con sen ti men to,
nem uti li za do em seu pre ju í zo.

Arti go 5

De ve rão ser co lo ca dos à dis po si ção dos tra ba -
lha do res que efe tu am tra ba lho no tur no ser vi ços ade -
qua dos de pri me i ros so cor ros, in clu si ve dis po si ções
prá ti cas que per mi tam que es ses tra ba lha do res, caso 
ne ces sá rio, se jam tras la da dos ra pi da men te até um
lo cal onde pos sam re ce ber tra ta men to ade qua do.

Arti go 6

1. Os tra ba lha do res no tur nos que, por ra zões de 
sa ú de, se jam de cla ra dos não ap tos para o tra ba lho
no tur no se rão co lo ca dos, quan do for viá vel, em fun -
ção si mi lar para a qual es te jam ap tos.

2. Se a co lo ca ção nes sa fun ção não for viá vel,
se rão con ce di dos a es ses tra ba lha do res os mes mos
be ne fí ci os que a ou tros tra ba lha do res não ap tos para
o tra ba lho ou que não po dem con se guir em pre go.

3. Um tra ba lha dor no tur no de cla ra do tem po ra -
ri a men te não apto para o tra ba lho no tur no go za rá da
mes ma pro te ção con tra a de mis são ou a no ti fi ca ção
de de mis são que os ou tros tra ba lha do res que não
pos sam tra ba lhar por ra zões de sa ú de.

Arti go 7

1. De ve rão ser ado ta das me di das para as se gu -
rar que exis te uma al ter na ti va do tra ba lho no tur no
para as tra ba lha do ras que, na fal ta des sa al ter na ti va,
te ri am que re a li zar esse tra ba lho:

a) an tes e de po is do par to, du ran te o pe río do de, 
pelo me nos, de zes se is se ma nas, das qua is oito, pelo
me nos, de ve rão ser to ma das an tes da data es ti ma da
para o par to;

b) com pré via apre sen ta ção de cer ti fi ca do mé di -
co in di can do que isso é ne ces sá rio para a sa ú de da
mãe ou do fi lho, por ou tros pe río dos com pre en di dos:

i) du ran te a gra vi dez;
ii) du ran te um lap so de ter mi na do, além do pe -

río do pos te ri or ao par to, es ta be le ci do em con for mi da -
de com o item a do pre sen te pa rá gra fo, cuja du ra ção
será de ter mi na da pela au to ri da de com pe ten te, com

pré via con sul ta jun to às or ga ni za ções mais re pre sen -
ta ti vas de em pre ga do res e de tra ba lha do res.

2. As me di das re fe ri das no pa rá gra fo 1 do pre -
sen te ar ti go po de rão con sis tir da co lo ca ção em tra ba -
lho di ur no, quan do for viá vel, à con ces são dos be ne fí -
ci os de se gu ri da de so ci al ou à pror ro ga ção da li cen -
ça-ma ter ni da de,

3. Du ran te os pe río dos re fe ri dos no pa rá gra fo 1
do pre sen te ar ti go:

a) não de ve rá ser de mi ti da, nem re ce ber co mu -
ni ca ção de de mis são, a tra ba lha do ra em ques tão, sal -
vo por ca u sas jus ti fi ca das não vin cu la das à gra vi dez
ou ao par to;

b) os ren di men tos da tra ba lha do ra de ve rão ser
man ti dos em ní vel su fi ci en te para ga ran tir o sus ten to
da mu lher e do seu fi lho, em con di ções de vida ade -
qua das. A ma nu ten ção des ses ren di men tos po de rá
ser as se gu ra da me di an te qual quer uma das me di das
in di ca das no pa rá gra fo 2 des te ar ti go, por qual quer
ou tra me di da apro pri a da, ou bem por meio de uma
com bi na ção des sas me di das;

c) a tra ba lha do ra não per de rá os be ne fí ci os re -
la ti vos a grau, an ti güi da de e pos si bi li da des de pro mo -
ção que es te jam vin cu la dos ao car go de tra ba lho no -
tur no que de sem pe nha re gu lar men te. 

4. As dis po si ções do pre sen te ar ti go não de ve -
rão ter como efe i to a re du ção da pro te ção e dos be ne -
fí ci os re la ti vos à li cen ça-ma ter ni da de.

Arti go 8

A com pen sa ção aos tra ba lha do res no tur nos,
em ter mos de du ra ção do tra ba lho, re mu ne ra ção ou
be ne fí ci os si mi la res de ve rá re co nhe cer a na tu re za do 
tra ba lho no tur no.

Arti go 9
De ve rão ser pre vis tos ser vi ços so ci a is apro pri a -

dos para os tra ba lha do res no tur nos e, quan do for pre -
ci so, para aque les tra ba lha do res que re a li za rem um
tra ba lho no tur no.

Arti go 10

1. Antes de se in tro du zir ho rá ri os de tra ba lho
que exi jam os ser vi ços de tra ba lha do res no tur nos, o
em pre ga dor de ve rá con sul tar os re pre sen tan tes dos
tra ba lha do res in te res sa dos acer ca dos de ta lhes des -
ses ho rá ri os e so bre as for mas de or ga ni za ção do tra -
ba lho no tur no que me lhor se adap tem ao es ta be le ci -
men to e ao seu pes so al, bem como so bre as me di das 
de sa ú de no tra ba lho e os ser vi ços so ci a is que se ri am 
ne ces sá ri os. Nos es ta be le ci men tos que em pre gam
tra ba lha do res no tur nos, es sas con sul tas de ve rão ser
re a li za das re gu lar men te.



2. Para os fins des te Arti go, a ex pres são “re pre -
sen tan tes dos tra ba lha do res” de sig na as pes so as re -
co nhe ci das como tais pela le gis la ção ou a prá ti ca na -
ci o na is, de acor do com a Con ven ção so bre os Re pre -
sen tan tes dos Tra ba lha do res, 1971.

Arti go 11

1. As dis po si ções da pre sen te Con ven ção po de -
rão ser apli ca das me di an te a le gis la ção na ci o nal,
con vê ni os co le ti vos, la u dos ar bi tra is ou sen ten ças ju -
di ci a is, atra vés de uma com bi na ção des ses me i os ou
de qual quer ou tra for ma con for me as con di ções e a
prá ti ca na ci o na is. De ve rão ser apli ca das por meio da
le gis la ção na me di da em que não se jam apli ca das
por ou tros me i os.

2. Qu an do as dis po si ções des ta Con ven ção fo -
rem apli ca das por meio da le gis la ção, de ve rão ser
pre vi a men te con sul ta das as or ga ni za ções mais re -
pre sen ta ti vas de em pre ga do res e de tra ba lha do res.

PARTE X
Dis po si ções Fi na is

Arti go 12

As ra ti fi ca ções for ma is da pre sen te Con ven ção
se rão trans mi ti das ao Di re tor-Ge ral da Re par ti ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho e por ele re gis tra das.

Arti go 13

1. A pre sen te Con ven ção so men te vin cu la ra os
Mem bros da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho
cu jas ra ti fi ca ções te nham sido re gis tra das pelo Di re -
tor-Ge ral.

2. Esta Con ven ção en tra rá em vi gor doze me ses 
após o re gis tro das ra ti fi ca ções de dois Mem bros por
par te do Di re tor-Ge ral.

3. Pos te ri or men te, esta Con ven ção en tra rá em
vi gor, para cada Mem bro, doze me ses após o re gis tro
da sua ra ti fi ca ção.

Arti go 14

1. Todo Mem bro que te nha ra ti fi ca do a pre sen te
Con ven ção po de rá de nun ciá-la após a ex pi ra ção de
um pe río do de dez anos con ta do da en tra da em vi gor
me di an te ato co mu ni ca do ao Di re tor-Ge ral da Re par -
ti ção Inter na ci o nal do Tra ba lho e por ele re gis tra do. A
de nún cia só sur ti rá efe i to um ano após o re gis tro.

2. Todo Mem bro que te nha ra ti fi ca do a pre sen te
Con ven ção e não fi zer uso da fa cul da de de de nún cia
pre vis ta pelo pre sen te Arti go den tro do pra zo de um ano 
após a ex pi ra ção do pe río do de dez anos pre vis tos no
pa rá gra fo an te ri or, fi ca rá obri ga do por novo pe río do de

dez anos e, pos te ri or men te, po de rá de nun ci ar a pre -
sen te Con ven ção ao ex pi rar cada pe río do de dez anos,
nas con di ções pre vis tas no pre sen te Arti go.

Arti go 15

1. O Di re tor-Ge ral da Re par ti ção Inter na ci o nal
do Tra ba lho no ti fi ca rá a to dos os Mem bros da Orga ni -
za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho o re gis tro de to das
as ra ti fi ca ções, de cla ra ções e de nún ci as que lhe se -
jam co mu ni ca das pe los Mem bros da Orga ni za ção.

2 – Ao no ti fi car aos Mem bros da Orga ni za ção o
re gis tro da se gun da ra ti fi ca ção que lhe te nha sido co -
mu ni ca da, o Di re tor-Ge ral cha ma rá a aten ção dos
Mem bros para a data de en tra da em vi gor da pre sen -
te Con ven ção.

Arti go 16

O Di re tor-Ge ral da Re par ti ção Inter na ci o nal do
Tra ba lho co mu ni ca rá ao Se cre tá rio-Ge ral das Na ções 
Uni das, para fins de re gis tro, con for me o Arti go 102
da Car ta das Na ções Uni das, as in for ma ções com ple -
tas re fe ren tes a qua is quer ra ti fi ca ções, de cla ra ções e
atos de de nún cia que te nha re gis tra do de acor do com 
os Arti gos an te ri o res.

Arti go 17

Sem pre que jul gar ne ces sá rio, o Con se lho de
Admi nis tra ção da Re par ti ção Inter na ci o nal do Tra ba -
lho de ve rá apre sen tar à Con fe ren cia um re la tó rio so -
bre a apli ca ção da pre sen te Con ven ção e de ci di rá so -
bre a opor tu ni da de de ins cre ver na agen da da Con fe -
rên cia a ques tão da sua re vi são to tal ou par ci al.

Arti go 18

1. Se a Con fe rên cia ado tar uma nova Con ven -
ção que re vi se to tal ou par ci al men te a pre sen te Con -
ven ção e a me nos que a nova Con ven ção dis po nha
con tra ri a men te:

a) a ra ti fi ca ção, por um Mem bro, da nova Con -
ven ção re vis ta, im pli ca rá, de ple no di re i to, não obs -
tan te o dis pos to pelo Arti go 22, a de nún cia ime di a ta
da pre sen te Con ven ção, des de que a nova Con ven -
ção re vis ta te nha en tra do em vi gor.

b) a par tir da en tra da em vi gor da Con ven ção
re vis ta, a pre sen te Con ven ção de i xa rá de es tar aber ta 
à ra ti fi ca ção dos Mem bros.

2. A pre sen te Con ven ção con ti nu a rá em vi gor,
em qual quer caso, em sua for ma e teor atu a is, para os 
Mem bros que a ti ve rem ra ti fi ca do e que não ra ti fi ca -
rem a Con ven ção re vis ta.



Arti go 19

As ver sões in gle sa e fran ce sa do tex to da pre -
sen te Con ven ção são igual men te au tên ti cas.

PROTOCOLO DE 1990 RELATIVO À
CONVENÇAO (REVISADA)

SOBRE O TRABALHO NOTURNO
(MULHERES), 1948

A Con fe rên cia-Ge ral da Orga ni za ção Inter na ci o -
nal do Tra ba lho. 

Con vo ca da em Ge ne bra pelo Con se lho Admi -
nis tra ti vo da Re par ti ção Inter na ci o nal do Tra ba lho e
ten do ali se re u ni do a 7 de ju nho de 1985, em sua
sep tu a gé si ma sé ti ma ses são;

Após ter de ci di do ado tar di ver sas pro pos tas so -
bre o tra ba lho no tur no, ques tão que cons ti tui o quar to
item da agen da da ses são, e

Após ter de ci di do que es sas pro pos tas de ve ri am
to mar a for ma de um pro to co lo re la ti vo à Con ven ção
(re vi sa da) so bre o tra ba lho no tur no (mu lhe res), 1948
(do ra van te de no mi na da ”a Con ven ção“), ado ta, nes te 
vi gé si mo sex to dia do mês de ju nho de mil no ve cen -
tos e no ven ta, o se guin te Pro to co lo, que será de no mi -
na do Pro to co lo de 1990 Re la ti vo a Con ven ção (re vi -
sa da) So bre o Tra ba lho No tur no (Mu lhe res), 1948:

Arti go 1

1. 1) A le gis la ção na ci o nal, ado ta da me di an te
pre via con sul ta com as or ga ni za ções mais re pre sen -
ta ti vas de em pre ga do res e de tra ba lha do res, po de rá
pre ver que se jam in tro du zi das mo di fi ca ções na du ra -
ção do pe río do ”no i te“, de fi ni do no Arti go 2 da Con -
ven ção, e ex ce ções à pro i bi ção do tra ba lho no tur no
pre vis ta no Arti go 3 da mes ma, por de ci são da au to ri -
da de com pe ten te:

a) em um ramo de ati vi da de ou pro fis são de ter -
mi na dos, sob a con di ção de que as or ga ni za ções re -
pre sen ta ti vas dos em pre ga do res e dos tra ba lha do res 
in te res sa dos te nham che ga do a um acor do ou ex -
pres sa do sua con cor dân cia;

b) em um ou vá ri os es ta be le ci men tos de ter mi -
na dos, sob a con di ção de não es ta rem co ber tos por
de ci são ado ta da em con for mi da de com o item a),
des de que:

i) te nha sido al can ça do um acor do en tre o em -
pre ga dor e os re pre sen tan tes dos tra ba lha do res no
es ta be le ci men to ou em pre sa em ques tão;

ii) te nham sido con sul ta das as or ga ni za ções re -
pre sen ta ti vas dos em pre ga do res e dos tra ba lha do res 
no ramo da ati vi da de ou pro fis são em ques tão ou as

or ga ni za ções mais re pre sen ta ti vas de em pre ga do res 
e de tra ba lha do res;

c) em um de ter mi na do es ta be le ci men to que
não es te ja co ber to por uma de ci são em con for mi da de 
com o item a), no qual não te nha sido ob ti do um acor -
do se gun do a alí nea i), su pra, sob a con di ção de que:

i) te nham sido con sul ta dos os re pre sen tan tes
dos tra ba lha do res do es ta be le ci men to ou da em pre -
sa, bem como as or ga ni za ções re pre sen ta ti vas dos
em pre ga do res e dos tra ba lha do res no ramo da ati vi -
da de ou pro fis são em ques tão ou as or ga ni za ções
mais re pre sen ta ti vas de em pre ga do res e de tra ba lha -
do res;

ii) a au to ri da de com pe ten te te nha com pro va do
que exis tem no es ta be le ci men to sal va guar das ade -
qua das com re fe rên cia à se gu ran ça e à sa ú de no tra -
ba lho, aos ser vi ços so ci a is e a igual da de de opor tu ni -
da des e de tra ta men to para as tra ba lha do ras;

iii) a de ci são da au to ri da de com pe ten te seja
apli ca da du ran te um pe río do de ter mi na do, po den do
ser re no va do, se gun do o pro ce di men to pre vis to nas
alí ne as i) e ii) do pre sen te item,

2. Para os fins des te pa rá gra fo, a ex pres são “re -
pre sen tan tes dos tra ba lha do res” de sig na as pes so as
as sim re co nhe ci das pela le gis la ção ou prá ti ca na ci o -
nal, se gun do a Con ven ção So bre os Re pre sen tan tes
dos Tra ba lha do res, 1971.

3. A le gis la ção na ci o nal a que se re fe re o pa rá -
gra fo 1 de ve rá de ter mi nar as cir cuns tân ci as em que
po de rão ser per mi ti das es sas mo di fi ca ções e ex ce -
ções, e as con di ções às qua is de ve rão ser sub me ti das.

Arti go 2

1. De ve rá ser pro i bi do apli car às tra ba lha do ras
as mo di fi ca ções e ex ce ções au to ri za das em con for -
mi da de com o Arti go 1, su pra, du ran te um pe río do an -
tes e após o par to. Esse pe río do terá a du ra ção de,
pelo me nos, de zes se is se ma nas, das qua is cin co, no
mí ni mo, an tes da data pre su mí vel do par to. A le gis la -
ção na ci o nal po de rá per mi tir que essa pro i bi ção seja
sus pen sa se a tra ba lha do ra fi zer uma so li ci ta ção ex -
pres sa, e sob a con di ção de que não exis ta pe ri go
para a sua sa ú de nem para a do seu fi lho.

2. Com a pré via apre sen ta ção de cer ti fi ca do
mé di co de mons tran do a ne ces si da de para a sa ú de
da mãe e do fi lho, a pro i bi ção es ti pu la da no pa rá gra fo
1 do pre sen te ar ti go tam bém de ve rá ser apli ca da a
ou tros pe río dos trans cor ren do a) du ran te a gra vi dez;
ou b) du ran te um de ter mi na do lap so que pro lon gue o
pe río do pos te ri or ao par to, es ta be le ci do em con for mi -
da de com o pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go.



3. Du ran te os pe río dos men ci o na dos nos pa rá -
gra fos 1 e 2 des te Arti go:

a) a tra ba lha do ra não de ve rá ser de mi ti da nem
re ce ber co mu ni ca ção de de mis são, sal vo por ca u sas
jus ti fi ca das não vin cu la das à gra vi dez ou ao par to;

b) os ren di men tos da tra ba lha do ra de ve rão ser
man ti dos em ní vel su fi ci en te para ga ran tir o sus ten to
da mu lher e do seu fi lho em con di ções de vida ade -
qua das. A ma nu ten ção des ses ren di men tos po de rá
ser as se gu ra da pela atri bu i ção de um tra ba lho di ur no, 
a pror ro ga ção da li cen ça – ma ter ni da de, o for ne ci -
men to de be ne fí ci os de se gu ri da de so ci al, qual quer
ou tra me di da apro pri a da, ou me di an te uma com bi na -
ção des sas me di das,

4. As dis po si ções dos pa rá gra fos 1, 2 e 3 do pre -
sen te ar ti go não de ve rão ter o efe i to de re du zir a pro te -
ção nem os be ne fí ci os re la ti vos à li cen ça-ma ter ni da de.

Arti go 3

As in for ma ções so bre as mo di fi ca ções e ex ce -
ções in tro du zi das em con for mi da de com o pre sen te
pro to co lo de ve rão cons tar nos re la tó ri os re la ti vos à
apli ca ção da Con ven ção, apre sen ta dos em vir tu de do 
ar ti go 22 da Cons ti tu i ção da Orga ni za ção Inter na ci o -
nal do Tra ba lho.

Arti go 4

1. Todo Mem bro po de rá ra ti fi car este Pro to co lo
ao mes mo tem po em que ra ti fi car a Con ven ção ou em 
qual quer mo men to após a ra ti fi ca ção da mes ma, no ti -
fi can do a ra ti fi ca ção for mal do Pro to co lo ao Di re -
tor-Ge ral da Re par ti ção Inter na ci o nal do Tra ba lho
para o seu re gis tro. Essa ra ti fi ca ção terá efe i to doze
me ses após a data do re gis tro efe tu a do pelo Di re -
tor-Ge ral. A par tir des se mo men to, a Con ven ção será
obri ga tó ria para o Mem bro in te res sa do, com o acrés -
ci mo dos Arti gos 1 a 3 do pre sen te Pro to co lo.

2. O Di re tor-Ge ral da Re par ti ção Inter na ci o nal
do Tra ba lho no ti fi ca rá a to dos os Mem bros da Orga ni -
za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho o re gis tro de to das
as ra ti fi ca ções do pre sen te Pro to co lo que lhe se jam
co mu ni ca das pe las Par tes na Con ven ção.

3. O Di re tor-Ge ral da Re par ti ção Inter na ci o nal
do Tra ba lho co mu ni ca rá ao Se cre tá rio-Ge ral das Na -
ções Uni das, para fins de re gis tro e em con for mi da de
com o ar ti go 102 da Car ta das Na ções Uni das, as in -
for ma ções com ple tas re fe ren tes a qua is quer ra ti fi ca -
ções que te nha re gis tra do de acor do com as dis po si -
ções do pa rá gra fo 1 des te Arti go.

Arti go 5

As ver sões in gle sa e fran ce sa do tex to do pre -
sen te Pro to co lo são igual men te au tên ti cas.

MENSAGEM Nº 344

Exce len tís si mos Se nho res Mem bros do Con -
gres so Na ci o nal:

De con for mi da de com o dis pos to no art. 49, in ci -
so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, te nho a hon ra de sub -
me ter à ele va da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci -
as, acom pa nha dos de Expo si ção de Mo ti vos do Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, os
tex tos da Con ven ção nº 171, re la ti va ao tra ba lho no -
tur no, bem como o do Pro to co lo de 1990, re la ti vo à
Con ven ção nº 89, so bre o tra ba lho no tur no (mu lhe -
res), de 1948.

Os re fe ri dos ins tru men tos fo ram ado ta dos pela
77ª da Con fe rên cia Inter na ci o nal do Tra ba lho, que se
re a li zou em Ge ne bra em 1990, e am bos es ta be le cem 
nor mas de pro te ção do tra ba lho no tur no, que di zem
res pe i to à sa ú de do tra ba lha dor no tur no e com pen sa -
ção sa la ri al com pa tí vel com a na tu re za e con di ções
es pe ci a is des se tur no de tra ba lho.

Bra sí lia, 5 de ju lho de 1991. – Fer nan do Col lor.

DIE/DAI/319/PAIN-OIT-LOO

Em 25 de ju nho de 1991

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de ele var à alta con si de ra ção de

Vos sa Exce lên cia, acom pa nha do de pro je to de Men -
sa gem ao Con gres so, os tex tos da Con ven ção nº 171, 
re la ti va ao tra ba lho no tur no, bem como o do Pro to co -
lo de l990, re la ti vo à Con ven ção nº 89, so bre o tra ba -
lho no tur no (mu lhe res), de 1948.

2. Os re fe ri dos tex tos fo ram ado ta dos pela 77ª re -
u nião da Con fe rên cia Inter na ci o nal do Tra ba lho, que se
re a li zou em Ge ne bra em 1990, e am bos apre sen tam
nor mas de pro te ção ao tra ba lho no tur no, que di zem
res pe i to ao acom pa nha men to mé di co dos tra ba lha do -
res no tur nos, à ofer ta de tra ba lho si mi lar ou pro te ção
con tra o de sem pre go para aque les con si de ra dos não
ap tos ao tra ba lho no tur no por ques tões de sa ú de, com -
pen sa ção sa la ri al e ou tros be ne fí ci os com pa tí ve is com
a na tu re za da que le tra ba lho, e con sul ta aos re pre sen -
tan tes le ga is dos tra ba lha do res an tes da cri a ção de tur -
nos no tur nos e acer ca de suas ca rac te rís ti cas.

3. Não foi pos sí vel ob ter con sen so quan to à con -
ve niên cia de ra ti fi ca ção da Con ven ção nº 171 na Co -
mis são Tri par ti te ins ti tu í da pelo Se nhor Mi nis tro de
Esta do do Tra ba lho e da Pre vi dên cia So ci al por Por ta -
ria de 8 de abril úl ti mo. Os re pre sen tan tes do Go ver no 
e dos tra ba lha do res ma ni fes ta ram-se fa vo ra vel men -
te à ra ti fi ca ção, mas os re pre sen tan tes das Con fe -
rên ci as Na ci o na is da Indús tria e do Co mér cio não en -
dos sa ram esse po si ci o na men to.



4. So bre o mes mo tema, for mou-se con sen so,
po rém, en tre as três par tes re pre sen ta das quan to à
de nún cia da Con ven ção nº 89, ra ti fi ca da em 1957, e à
não ra ti fi ca ção do Pro to co lo de 1990 re la ti vo à Con -
ven ção (re vi sa da) so bre o tra ba lho no tur no (mu lhe -
res), de 1948, por en ten de rem os mem bros da Co -
mis são que a mes ma con tra ria a Cons ti tu i ção bra si -
1e i ra. A ata de co mu ni ca ção da de nún cia, caso as au -
to ri da des go ver na men ta is bra si le i ras de ci dam em fa -
vor des se pa re cer, de ve rá ser co mu ni ca da ao Di re -
tor-Ge ral da OIT até o dia 27 de fe ve re i ro do pró xi mo
ano, após o qual a Con ven ção pas sa rá a ser vá li da
por mais dez anos.

5. Con for me é do co nhe ci men to de Vos sa Exce -
lên cia, nos ter mos do Arti go 19 da Cons ti tu i ção da
OIT, os Go ver nos dos pa í ses mem bros de ve rão en ca -
mi nhar às au to ri da des com pe ten tes na ci o na is, com
vis tas à sua ra ti fi ca ção, os tex tos das Con ven ções
ado ta das na Con fe rên cia Inter na ci o nal do Tra ba lho
no pra zo má xi mo de doze me ses.

6. Nes sas con di ções, ve nho so li ci tar a Vos sa
Exce lên cia que, se as sim hou ver por bem, se dig ne
man dar ao exa me do Con gres so Na ci o nal os ane xos
tex tos da Con ven ção nº 171 re la ti va ao tra ba lho no -
tur no, e do Pro to co lo de 1990 re la ti vo à Con ven ção
nº 89, so bre tra ba lho no tur no (mu lhe res), de 1948.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia, Se nhor Pre si den te, a ga ran tia do meu
mais pro fun do res pe i to.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 299, DE 2001

(Nº 284/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Se gun do Pro to co -
lo ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de
Ser vi ços da Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Se gun do Pro to -

co lo ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços
da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.

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 Pro to co lo, 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.

Se gun do Pro to co lo Ane xo ao
Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços

Os Mem bros da Orga ni za ção Mun di al do Co -
mer cio (do ra van te de no mi na da OMC), cu jas Lis tas de 
Com pro mis sos Espe cí fi cos e Lis tas de Isen ções do
Arti go II do Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi -
ços em ma té ria de ser vi ços fi nan ce i ros cons tam ane -
xas ao pre sen te Pro to co lo (do ra van te de no mi na dos
Mem bros in te res sa dos).

Ten do pro ce di do as ne go ci a ções em con for mi -
da de com a De ci são Mi nis te ri al re la ti va aos ser vi ços
fi nan ce i ros ado ta da em Mar ra kesh em 15 de abril de
1994.

Le van do em con ta o Se gun do Ane xo so bre Ser -
vi ços Fi nan ce i ros e a De ci são re la ti va a apli ca ção do
re fe ri do Ane xo, ado ta da pelo Con se lho do Co mér cio
de Ser vi ços em 30 de ju nho de 1995.

Con cor dam no se guin te:
1. Uma Lis ta de Com pro mis sos Espe cí fi cos e

uma Lis ta de Isen ções do ar ti go II em ma té ria de ser -
vi ços fi nan ce i ros ane xas ao pre sen te pro to co lo re la ti -
vas a um mem bro subs ti tu i rão as se ções re fe ren tes a
ser vi ços fi nan ce i ros da Lis ta de Com pro mis sos
Espe cí fi cos e da Lis ta de Isen ções do ar ti go II des se
Mem bro na data em que en tre em vi gor para esse
Mem bro o pre sen te pro to co lo.

2. O pre sen te pro to co lo es ta rá aber to à ace i ta -
ção dos Mem bros in te res sa dos, me di an te as si na tu ra
ou for ma li da de de ou tro tipo, até 30 de Ju nho de
1996.

3. O pre sen te pro to co lo en tra rá em vi gor 30 dias
de po is da data de sua ace i ta ção por to dos os Mem -
bros in te res sa dos. Se, em 1º de ju lho de 1996, não
hou ver sido ace i to por to dos os Mem bros in te res sa -
dos, os Mem bros que o ti ve rem ace i to an tes des sa
data po de rão, num pra zo de 30 dias, de ci dir so bre sua 
en tra da em vi gor.

4. Este pro to co lo fi ca rá de po si ta do em po der
do Di re tor Ge ral da OMC. O Di re tor Ge ral re me te rá
pron ta men te a cada mem bro da OMC uma có pia
au ten ti ca da do pre sen te Pro to co lo e no ti fi ca ções
das ace i ta ções efe tu a das em con for mi da de com o
pa rá gra fo 3.

5. O pre sen te pro to co lo será re gis tra do de acor -
do com as dis po si ções do ar ti go 102 da Car ta das Na -
ções Uni das.

Fe i to em Ge ne bra, em seis de ou tu bro de mil no -
ve cen tos e no ven ta e cin co, em um só exem plar, nos
idi o mas Inglês, Fran cês e Espa nhol, to dos os tex tos
igual men te au tên ti cos, sal vo dis po si ção con trá ria a
res pe i to das lis tas ane xas.









MENSAGEM Nº 223, DE 1996

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no art. 49, in ci -

so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con -
si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do da
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Re la ções Exte ri o res, Inte ri no, o Se gun do Pro to -
co lo ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços
da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, jun ta men te
com a nova Lis ta de Com pro mis sos do Bra sil em Ser -
vi ços Fi nan ce i ros, ta bu la da ante àque la Orga ni za ção, 
em 28 do ju lho pas sa do.

Bra sí lia, 14 de mar ço de 1996. – Mar co Ma ci el.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 100/DTCS/DAI –
MRE – XCOI OMC, DE 12 DE MARÇO DE
1996, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES.

Exce len tís si mo Se nhor Vice-Pre si den te da Re pú -
bli ca, no exer cí cio do car go de Pre si den te da Re pú bli ca,

Como re sul ta do de ne go ci a ções con du zi das no
âm bi to da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio, apro -
vou-se, em 28 de ju lho de 1995, acor do pro vi só rio pelo
qual os ser vi ços fi nan ce i ros pas sa ram a su je i tar-se às
dis ci pli nas co mer ci a is mul ti la te ra is do Acor do Ge ral so -
bre o Co mér cio de Ser vi ços da que la or ga ni za ção.

2. Tal acor do é o pri me i ro as si na do sob a vi gên -
cia da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio. Por essa
ra zão, tem es pe ci al sig ni fi ca do para o sis te ma mul ti la -
te ral de co mér cio, mes mo não ten do sido as si na do
pe los EUA, que o con si de ra ram pou co li be ra li zan te.
Não obs tan te, crê em, to dos os pa í ses de ma is par ti ci -

pan tes, en tre os qua is os pa í ses da União Eu ro péia e o
Ja pão, que o acor do con tri bu i rá para a li be ra li za ção do
sis te ma fi nan ce i ro mun di al em mol des mul ti la te ra is,
im pe din do que fru ti fi quem ten ta ti vas uni la te ra is, por
par te de al guns pa í ses, de im por aos de ma is de ter mi -
na dos mo de los ou es que mas de li be ra li za ção.

3. Para o Bra sil, a par ti ci pa ção nes se acor do
tem a van ta gem adi ci o nal de re a fir mar, pe ran te nos -
sos par ce i ros da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio,
a in ten ção do Go ver no bra si le i ro de pro mo ver, no fu -
tu ro, uma ma i or aber tu ra do sis te ma fi nan ce i ro na ci o -
nal à com pe ti ção in ter na ci o nal.

4. Nes se sen ti do, o Bra sil, que já ha via ta bu la do
ante àque la Orga ni za ção, ao fi nal da Ro da da Uru guai 
do GATT, em 1993, lis ta de com pro mis sos em ser vi -
ços fi nan ce i ros, es for çou-se, du ran te as ne go ci a ções, 
para am pli ar sua ofer ta, ten do pre sen tes os li mi tes da
le gis la ção per ti nen te na ci o nal.

5. Para dar ca rá ter man da tó rio às no vas lis tas
de com pro mis sos apre sen ta das pe los di ver sos pa í -
ses,apro vou o Con se lho de Ser vi ços da Orga ni za ção
Mun di al de Co mér cio um Se gun do Pro to co lo ao Acor -
do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços, cujo pro pó si -
to é es ta be le cer vín cu lo ju rí di co que subs ti tua os
com pro mis sos con so li da dos, ao fi nal da Ro da da
Uru guai, pe las lis tas mo di fi ca das re sul tan tes das ne -
go ci a ções em apre ço. Pelo Pro to co lo, os pa í ses que
mo di fi ca ram suas lis tas de com pro mis sos – como o
Bra sil – de ve rão as si ná-lo e ra ti fi cá-lo até 30 de ju nho
de 1996. Pas sa dos 30 dias des sa data, e ocor ren do a
ace i ta ção ou ra ti fi ca ção por to dos os pa í ses que ta bu -
la ram lis tas de com pro mis sos mo di fi ca das, o Se gun -
do Pro to co lo ao GATT en tra ria fi nal men te em vi gor.



6. Nes sas con di ções, ele vo à con si de ra ção de
Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de men sa gem ao
Con gres so Na ci o nal, a qual en ca mi nha o Se gun do
Pro to co lo ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser -
vi ços e a nova Lis ta Bra si le i ra de Com pro mis sos em
Ser vi ços Fi nan ce i ros.

Res pe i to sa men te, – Se bas tião do Rego Bar ros,
Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 300, DE 2001

(Nº 519/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to das Emen das dos ar -
ti gos 7º (20 de maio de 1965), 24 e 25 (16
de maio de 1998) e 74 (18 de maio de

1978) da Cons ti tu i ção da Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de, con clu í da em Nova
Ior que, em 22 de ju lho de 1946.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to das Emen das dos

ar ti gos 7º (20 de maio de 1965), 24 e 25 (16 de maio
de 1998) e 74 (18 de maio de 1978) da Cons ti tu i ção
da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, con clu í da em
Nova Ior que, 22 de ju lho de 1946.

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 al te ra ção ou re vi são da re fe ri da Cons ti tu i -
ção, ou que acar re tem en car gos ou com pro mis sos
gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal, nos ter mos do in ci -
so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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













































































MENSAGEM Nº 1.150, DE 1998

De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,
in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to das
Emen das aos ar ti gos 7º (20 de maio de 1965), 24 e 25 
(16 de maio de 1998) e 74 (18 de maio de 1978) da
Cons ti tu i ção da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, con -
clu í da em Nova York, em 22 de ju lho de 1946.

Ba sí lia, 31 de agos to de 1998. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 331
DAI/DTS-MRE – PEMU OMS

BRAS, DE 20 DE AGOSTO DE 1998
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO

DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te na Re pu bli ca,

O Di re tor-Ge ral da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú -
de di ri giu nota aos Esta dos-Mem bros da Orga ni za ção
so li ci tan do que ma ni fes tem for mal men te sua ace i ta ção
das se guin tes emen das à Cons ti tu i ção da OMS;

• Emen da ao ar ti go 7º apro va da pela
Assem bléia Mun di al da Sa ú de (AMS) em
1965, que tra ta da sus pen são ou res ta be le -
ci men to do di re i to de voto e dos ser vi ços de
que se be ne fi cie o Esta do-Mem bro que de i -
xe de cum prir com suas obri ga ções fi nan ce -
i ras para com a OMS, que seja omis so no
res pe i to a prin cí pi os hu ma ni tá ri os ou, ain da, 
que pra ti que po lí ti ca de dis cri mi na ção ra ci al;

• Emen da ao ar ti go 74, apro va da pela
AMS em 1978, que visa a con si de rar igual -
men te au tên ti cos do cu men tos ofi ci a is em
idi o ma ára be;

• Emen da aos ar ti gos 24 e 25, ado ta -
das pela AMS de 1998, que ele va de 32

para 34 o nú me ro de mem bros do Con se lho 
Exe cu ti vo da OMS.

2. Con sul ta do a res pe i to, o Mi nis té rio da Sa ú de 
in for mou nada ter a opor às emen das aci ma re fe ri das. 
Ele vo, por tan to, à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia,
a ane xa Men sa gem, que en ca mi nha à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal as emen das aos ar ti gos 7º, 24,
25 e 74 da Cons ti tu i ção da Orga ni za ção Mun di al da
Sa ú de. – Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam preia,
Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 301, DE 2001

(Nº 1.173/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to da nova ver são do
Con vê nio Inter na ci o nal do Café, que
subs ti tu i rá o AICAFÉ/1994, cuja vi gên cia
ex pi ra em se tem bro de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o tex to da nova ver são do
Con vê nio Inter na ci o nal do Café, que subs ti tu i rá o
AICAFÉ/1994, cuja vi gên cia ex pi ra em se tem bro de
2001.

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 al te rem o re -
fe ri do Con vê nio, bem como qua is quer ajus tes com -
ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com -
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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



















































































LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 2.751, DE 26 DE AGOSTO DE 1998

Pro mul ga o Con vê nio Inter na ci o nal
do Café as si na do em Nova Ior que, em 31
de mar ço de 1994.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe re o art. 84, in ci so VIII, da Cons ti -
tu i ção,

Con si de ran do que o Con vê nio Inter na ci o nal do 
Café, foi as si na do em Nova Ior que, em 31 de mar ço
de 1994;

Con si de ran do que o ato mul ti la te ral em epí gra -
fe foi opor tu na men te apro va do por meio do De cre to
Le gis la ti vo nú me ro 110, de 21 de se tem bro de 1995;

Con si de ran do que o Con vê nio em tela en trou
em vi gor in ter na ci o nal em 1º de ou tu bro de 1994;

Con si de ran do que o Go ver no bra si le i ro de po si -
tou o Instru men to de Ra ti fi ca ção do Con vê nio Inter -
na ci o nal do Café, em 25 de se tem bro de 1995, pas -
san do o mes mo a vi go rar, para o Bra sil, em 25 de
se tem bro de 1995;

De cre ta:

Art. 1º O Con vê nio Inter na ci o nal do Café, as si -
na do em Nova Ior que, em 31 de mar ço de 11994,
apen so por có pia ao Pre sen te De cre to, de ve rá ser
cum pri do tão in te i ra men te como nele se con tém.

Art. 2º pre sen te De cre to en tra em vi gor na data 
de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 26 de agos to de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Fe li pe Lam pre ia.

CONVÊNIO INTERNACIONAL DO CAFÉ DE 1994

Ao ado tar a Re so lu ção Nº 366 em 30 de mar ço
de 1994, o Con se lho Inter na ci o nal do Café apro vou o
tex to do Con vê nio Inter na ci o nal do Café de 1994, que
fi gu ra no do cu men to EB-346/94. Nes sa mes ma Re so lu -
ção, o Con se lho so li ci tou ao Di re tor-Exe cu ti vo que pre -
pa ras se o tex to de fi ni ti vo do Con vê nio, trans mi tin do-o,
de po is de de vi da men te au ten ti ca do, ao Se cre tá rio-Ge -
ral das Na ções Uni das. Re pro duz-se, no pre sen te do cu -
men to, o tex to do Con vê nio Inter na ci o nal do Café de
1994, en vi a do ao Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni -
das, que dele será fiel de po si tá rio e que man te rá
aber to a as si na tu ra con for me pre vê o Arti go 38.

ÍNDI CE

Arti go
Preâm bu lo

Ca pí tu lo I 
Obje ti vos

1º Obje ti vos

Ca pí tu lo II 
 De fi ni ções

2º De fi ni ções

Ca pí tu lo III 
Com pro mis sos Ge ra is dos Mem bros

3º Com pro mis sos Ge ra is dos Mem bros

Ca pí tu lo IV 
Mem bros

4º Mem bros da Orga ni za ção
5º Par ti ci pa ção Se pa ra da de Ter ri tó ri os De sig -

na dos
6º Par ti ci pa ção em Gru po

Ca pí tu lo V 
Orga ni za ção Inter na ci o nal do Café

7º Sede e Estru tu ra da Orga ni za ção Inter na ci o -
nal do Café

8º Pri vi lé gi os e Imu ni da des

Ca pí tu lo VI 
Con se lho Inter na ci o nal do Café

9º Com po si ção do Con se lho Inter na ci o nal do
Café 10 Po de res e Fun ções do Con se lho

l1. Pre si den te e Vice-Pre si den te do Con se lho
12. Ses sões do Con se lho
13. Vo tos
14. Pro ce di men to de Vo ta ção no Con se lho
15. De ci sões do Con se lho
16. Co o pe ra ção com Ou tras Orga ni za ções

Ca pí tu lo VII 
Jun ta Exe cu ti va

17. Com po si ção e Re u niões da Jun ta Exe cu ti va
18. Ele i ção da Jun ta Exe cu ti va
19. Com pe tên cia da Jun ta Exe cu ti va
20. Pro ce di men to de Vo ta ção na Jun ta Exe cu ti va



Ca pí tu lo VIII
 Fi nan ças

21. Fi nan ças
22. Apro va ção do Orça men to Admi nis tra ti vo e

Fi xa ção das Con tri bu i ções
23. Pa ga men to das Con tri bu i ções
24. Res pon sa bi li da des Fi nan ce i ras
25. Ve ri fi ca ção e Pu bli ca ção das Con tas

Ca pí tu lo IX
 Di re tor-Exe cu ti vo e Pes so al

26. Di re tor-Exe cu ti vo e Pes so al

Ca pi tu lo X
 Infor ma ções, Estu dos e Pes qui sas

27. Infor ma ções
28. Cer ti fi ca dos de Ori gem
29. Estu dos e Pes qui sas

CAPÍTULO XI
Dis po si ções Ge ra is

30. Pre pa ra ti vos para um Novo Con vê nio
31. Re mo ção de Obstá cu los ao Con su mo
32. Me di das Re la ti vas ao Café Indus tri a li za do
33. Mis tu ras e Subs ti tu tos
34. Con sul tas e Co o pe ra ção com o Se tor Pri va do
35. Aspec tos Ambi en ta is

CAPÍTULO XII 
Con sul tas, Li tí gi os e Re cla ma ções

36. Con sul tas
37. Li tí gi os e Re cla ma ções

CAPÍTULO XIII  
Dis po si ções Fi na is

38. Assi na tu ra
39. Ra ti fi ca ção, Ace i ta ção ou Apro va ção
40. Entra da em Vi gor
41. Ade são
42. Re ser vas
43. Apli ca ção do Con vê nio a Ter ri tó ri os De sig -

na dos

44. Re ti ra da Vo lun tá ria
45. Exclu são
46. Li qui da ção de Con tas com Mem bros que se

Re ti rem ou se jam Exclu í dos
47. Vi gên cia e Tér mi no
48. Emen da
49. Dis po si ções Su ple men ta res e Tran si tó ri as
50. Tex tos Au tên ti cos do Con vê nio

CON VÊ NIO INTER NA CI O NAL DO CAFÉ DE 1994
PREÂM BU LO

Os Go ver nos Sig na tá ri os do pre sen te Con vê -
nio, Re co nhe cen do a ex cep ci o nal im por tân cia do
café para as eco no mi as de mu i tos pa í ses que de pen -
dem con si de ra vel men te des te pro du to para suas re -
ce i tas de ex por ta ção e, por con se guin te, para a con ti -
nu a ção de seus pro gra mas de de sen vol vi men to eco -
nô mi co e so ci al;

Re co nhe cen do a ne ces si da de de fo men tar o
de sen vol vi men to dos re cur sos pro du ti vos e de ele -
var e man ter os ní ve is de em pre go e de ren da no
se tor ca fe e i ro dos pa í ses Mem bros, e as sim con -
cor rer para a ob ten ção de sa lá ri os jus tos, pa drões 
de vida mais ele va dos e me lho res con di ções de
tra ba lho;

Con si de ran do que uma es tre i ta co o pe ra ção in -
ter na ci o nal no co mér cio de café fo men ta rá a di ver si -
fi ca ção eco nô mi ca e o de sen vol vi men to dos pa í ses
pro du to res de café e con tri bu i rá para a me lho ria das 
re la ções po lí ti cas e eco nô mi cas en tre pa í ses ex por -
ta do res e im por ta do res de café e para o au men to do 
con su mo de café;

 Re co nhe cen do a con ve niên cia de evi tar en tre
a pro du ção e o con su mo de se qui lí brio ca paz de pro -
vo car acen tu a das flu tu a ções de pre ço, pre ju di ci a is a 
pro du to res e con su mi do res;

Con si de ran do a re la ção en tre a es ta bi li da de do 
co mér cio ca fe e i ro e a es ta bi li da de dos mer ca dos de
pro du tos ma nu fa tu ra dos;

Re co nhe cen do as van ta gens de cor ren tes da
co o pe ra ção in ter na ci o nal que re sul tou de apli ca ção
dos Con vê ni os Inter na ci o na is do Café de 1962, de
1968, de 1976 e de 1983;



Acor dam no se guin te:

CAPÍTULO I
Obje ti vos

Arti go 1º
Obje ti vos

Os ob je ti vos do pre sen te Con vê nio são:
1º as se gu rar ma i or co o pe ra ção in ter na ci o nal

em tor no de ques tões ca fe e i ras mun di a is;
2º pro por ci o nar um foro para con sul tas e, quan -

do opor tu no, ne go ci a ções in ter go ver na men ta is so bre 
ques tões ca fe e i ras e so bre me i os de al can çar um
equi lí brio ra zoá vel en tre a ofer ta e a de man da mun di -
a is, em ba ses que as se gu rem, aos con su mi do res, o
abas te ci men to ade qua do de café a pre ços eqüi ta ti -
vos e, aos pro du to res, mer ca dos para o café a pre ço
re mu ne ra ti vos, e que con tri bu am para um equi lí brio a
lon go pra zo en tre a pro du ção e o con su mo;

3º fa ci li tar a ex pan são do co mér cio in ter na ci o nal 
do café atra vés da com pi la ção, aná li se e di vul ga ção
de da dos es ta tís ti cos e da pu bli ca ção de pre ços in di -
ca ti vos e ou tros pre ços de mer ca do, e as sim au men -
tar a trans pa rên cia da eco no mia ca fe e i ra mun di al;

4º fun ci o nar como cen tro para a com pi la ção, o
in ter câm bio e a pu bli ca ção de in for ma ções de ca rá ter
eco nô mi co e téc ni co so bre o café;

5º pro mo ver es tu dos e pes qui sas na área do
café; e 

6º in cen ti var e am pli ar o con su mo de café.
....................................................................................

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

PARECERES

PARECER Nº 971, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio ”S“ nº 30, de 2001,
do Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra -
sil, con ten do ma ni fes ta ção a res pe i to da
ope ra ção de com pra e ven da de ações da 
Com pa nhia Per nam bu ca na de Sa ne a -
men to – COMPESA, ce le bra da en tre a Ca -
i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Esta do de
Per nam bu co, com a in ter ve niên cia da re -
fe ri da em pre sa.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Por in ter mé dio do Ofí cio ”S“ nº 30, de 2001, (Ofí -
cio PRESI -2001/1869, de 23 de ju lho de 2001, na ori -
gem), o Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil en ca -
mi nha ao Se na do Fe de ral o Pa re cer De dip 2001/013,
de 19 de ju lho de 2001, do De par ta men to da Dí vi da
Pú bli ca do Ban co (DEDIP), con ten do ma ni fes ta ção
re fe ren te à ope ra ção de pro mes sa de com pra e ven -
da de ações da Com pa nhia Per nam bu ca na de Sa ne -
a men to S/A – Com pe sa, en vol ven do o Esta do de Per -
nam bu co e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.

De cla ra o Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil 
que “A aná li se do ple i to, pa u ta da por uma le i tu ra es tri -
ta men te li te ral, po de ria en qua drar a re fe ri da ope ra -
ção nos di ta mes do in ci so III, do § 1º, do art. 2º, da Re -
so lu ção nº 78/98" não sen do este, po rém, o en ten di -
men to do Ban co Cen tral do Bra sil. Em face, po rém, às 
ca rac te rís ti cas sin gu la res da ope ra ção, apon ta das no 
Pa re cer De dip 2001/013, a ma té ria é sub me ti da à de -
li be ra ção do Se na do Fe de ral.

Inte gram o Ofí cio ”S“ nº 30, de 2001, cujo pro -
ces sa do con tém 53 (cin qüen ta e três) fo lhas, os se -
guin tes do cu men tos:

a) Pa re cer De dip-Ga bin 2001/13, de
19 de ju lho de 2001, do De par ta men to da
Dí vi da Pú bli ca do Ban co Cen tral do Bra sil,
que ana li sa a ope ra ção re a li za da en tre o
Go ver no do Esta do de Per nam bu co e a Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral, com a in ter ve niên cia 
da Com pa nhia Per nam bu ca na de Sa ne a -
men to – Com pe sa, às fo lhas 2 a 6;

b) có pia do Con tra to de Pro mes sa de
Com pra e Ven da de Ações e Ou tras Aven -
ças, de 2 de se tem bro de 1999, ce le bra do
en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Esta -
do de Per nam bu co, com a in ter ve niên cia da
Com pa nhia Per nam bu ca na de Sa ne a men to
– Com pe sa, às fo lhas 7 a 16;

c) có pia do Instru men to de Re ti fi ca ção 
e Ra ti fi ca ção do Con tra to de Pro mes sa de
Com pra e Ven da de Ações com Pa ga men to
Ante ci pa do e Ou tras Aven ças, de 2 de se -
tem bro de 1999, ce le bra do en tre a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral e o Esta do de Per nam -
bu co, com a in ter ve niên cia da Com pa nhia
Per nam bu ca na de Sa ne a men to – Com pe sa, 
às fo lhas 17 a 26;

d) có pia da Nota Téc ni ca
DEDIP-2001/00l, de 26 de abril 2001, do
De par ta men to da Di vi da Pú bli ca do Ban co
Cen tral do Bra sil, às fo lhas 27 a 35;



e) có pia do Pa re cer
2001/00368/DEJUR/GABIN, de 18 de ju lho
de 2001, do De par ta men to Ju rí di co do Ban -
co Cen tral do Bra sil, às fo lhas 36 a 40;

f) có pia do Ofi cio nº 487/CAIXA, de 21
de ju nho de 2001, da Di re to ria da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, às fo lhas 41 e 42;

g) có pia da mi nu ta do Instru men to de
Re ti fi ca ção e Ra ti fi ca ção do Con tra to de
Pro mes sa de Com pra e Ven da de Ações e
Ou tras Aven ças, de 2 de se tem bro de 1999, 
en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Esta -
do de Per nam bu co, com a in ter ve niên cia da
Com pa nhia Per nam bu ca na de Sa ne a men to
– Com pe sa, às fo lhas 43 a 52;

h) de cla ra ção do re ce bi men to do Ofí -
cio “S” nº 30, de 2001, pela Pre si dên cia do
Se na do Fe de ral, à fo lha 53;

i) có pia do Instru men to de Re ti fi ca ção
e Ra ti fi ca ção do Con tra to de Pro mes sa de
Com pra e Ven da de Ações da Com pe sa e
Ou tras Aven ças, de 2 de se tem bro de 1999, 
ce le bra do en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
e o Esta do de Per nam bu co, com a in ter ve -
niên cia da Com pa nhia Per nam bu ca na de
Sa ne a men to – Com pe sa, ain da sem in di ca -
ção dos nú me ros das fo lhas.

II – Aná li se

O Pa re cer De dip-Ga bin 2001/13, de 19 de ju lho
de 2001, do De par ta men to da Di vi da Pú bli ca do Ban -
co Cen tral do Bra sil, ana li sa a ope ra ção de pro mes sa
de com pra e ven da de ações e ou tras aven ças, de 2
de se tem bro de 1999, ce le bra do en tre a Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral e o Esta do de Per nam bu co, com a in ter -
ve niên cia da Com pa nhia Per nam bu ca na de Sa ne a -
men to – Com pe sa, com o ob je ti vo de ve ri fi car se os
con tra tos fo ram ce le bra dos em ob ser vân cia às nor -
mas que re gu lam a de man da de cré di to do se tor pú -
bli co.

Os pa rá gra fos 2 e 3 do Pa re cer re la tam que a
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ad qui riu 4.951,706 (qua tro
mi lhões, no ve cen tos e cin qüen ta e um mil, se te cen tos 
e seis) ações da Com pe sa, cor res pon den tes a
29,98% (vin te e nove in te i ros e no ven ta e oito cen té si -
mos por cen to) do va lor pa tri mo ni al da em pre sa, ava -
li a do em R$461.600.000,00 (qua tro cen tos e ses sen ta 
e um mi lhões e se is cen tos mil re a is), con for me re gis -
tro de ba lan ço de 31 de de zem bro de 1998, com pro -
me ten do-se a adi an tar, ao Go ver no do Esta do de Per -
nam bu co, re cur sos no va lor de R$138.400.000,00

(cen to e trin ta e oito mi lhões e qua tro cen tos mil re a is), 
im por tân cia a ser uti li za da pelo Esta do na subs cri ção
de no vas ações da Com pe sa. Esta, por sua vez, apli -
ca ria os re cur sos re ce bi dos na qui ta ção de dí vi das de 
cur to pra zo e em in ves ti men tos emer gen ci a is, com o
ob je ti vo de au men tar seu va lor em pre sa ri al, me lho -
ran do seu per fil para ven da fu tu ra. Os cor res pon den -
tes re cur sos es tão sen do en tre gues de for ma par ce -
la da ao Go ver no do Esta do de Per nam bu co.

Nos pa rá gra fos 4 a 7, o Pa re cer es pe ci fi ca:
a) os cri té ri os a se rem uti li za dos para

a fi xa ção da par ti ci pa ção aci o ná ria da Ca i xa 
Eco nô mi ca Fe de ral na Com pe sa, a se efe ti -
var a pos te ri o ri, por oca sião do le i lão de
ven da da em pre sa, que de ve rá ser re a li za do 
no pra zo má xi mo de dois anos a con tar de 2 
de se tem bro de 1999, data da as si na tu ra do 
con tra to de com pra e ven da de ações;

b) os di re i tos re ser va dos à Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral, na hi pó te se de não ser ela
a ven ce do ra do pro ces so de li ci ta ção a ser
cons ti tu í do com vis tas à ali e na ção to tal ou
par ci al das ações da Com pe sa;

c) o di re i to de re tra ta ção do Esta do de
Per nam bu co e as com pen sa ções a que faz
jus a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral nes ta hi pó -
te se;

d) os cri té ri os de li qui da ção da ope ra -
ção de pro mes sa de com pra e ven da de
ações em pa u ta.

No pa rá gra fo 8, o pa re cer es cla re ce que “Da
le i tu ra do con tra to ori gi nal e de seus adi ti vos, res sal -
ta cla ro que as par tes sem pre ti ve ram a in ten ção
ge nu í na de fir mar ope ra ção de com pra e ven da de
ações. As cláu su las con tra tu a is que po de ri am su ge -
rir a ca rac te ri za ção da ope ra ção como de cré di to fo -
ram par ci al men te ex clu í das quan do da as si na tu ra
do pri me i ro ter mo adi ti vo (ce le bra do em 14 de abril
de 2000), de ven do ser de fi ni ti va men te ex clu í das
quan do vier a ser as si na do o se gun do adi ti vo (ce le -
bra do em 31 de ju lho de 2001, data pos te ri or à do
Pa re cer).”

O pa rá gra fo 12 in for ma que as prin ci pa is al te ra -
ções in tro du zi das no con tra to ori gi nal pelo adi ti vo ce -
le bra do em 14 de abril de 2000 são:

“i) es ta be le cer que a par ti ci pa ção aci -
o ná ria da Ca i xa se ria de fi ni da por oca sião
do es ta be le ci men to do pre ço mí ni mo, en -
quan to que pelo con tra to ori gi nal não ha via
a pos si bi li da de de a Ca i xa res tar aci o nis ta
da em pre sa;



ii) na hi pó te se de não ocor rer o le i lão
até 30-9-2001, o Esta do obri ga-se a trans fe -
rir até 30-12-2001, a ti tu la ri da de das ações
ob je to do con tra to, de sa pa re cen do a cláu su -
la de re em bol so do va lor an te ci pa do, ou a
fa cul da de de uti li za ção de re ce bí ve is da
Com pe sa (con tas, etc.) para esse fim; e

iii) o va lor de R$ 138,4 mi lhões de -
sem bol sa do pre vi a men te à de fi ni ção do pre -
ço mí ni mo e, por con se guin te, da re a li za ção 
do le i lão de pri va ti za ção, de i xa de ser con si -
de ra do como ar ras e pas sa a ser con si de ra -
do ‘pa ga men to an te ci pa do.’"

Com ple men tan do a aná li se, o pa re cer pon de ra
que o con tra to ce le bra do en tre a Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral e o Esta do de Per nam bu co, com a in ter ve -
niên cia da Com pa nhia Per nam bu ca na de Sa ne a men -
to – Com pe sa, e seus adi ti vos, con fi gu ram, de fato,
ape nas uma ope ra ção de com pra e ven da de ações
pe las se guin tes ra zões:

“a) a in ten ção das par tes em efe tu ar a 
com pra e ven da das ações é cla ra, não re -
ma nes cen do dú vi das nes se as pec to, uma
vez que, ao tér mi no do con tra to, e não ha -
ven do ou tro par ti ci pan te no le i lão, a Ca i xa
res ta ria como aci o nis ta da Com pe sa, sem
ne nhu ma obri ga ção fi nan ce i ra do Esta do
para com ela;

b) exis te im pos si bi li da de le gal de
trans fe rên cia con tem po râ nea das ações, de -
vi do aos re qui si tos for ma is exi gi dos pela Lei 
nº 8.666/93, para ven da de ati vos pú bli cos;
e

c) o fun da men tal é que não ha ve ria
im pac to so bre o en di vi da men to do Esta do,
nem qual quer pas si vo con tin gen te que pu -
des se de cor rer da exe cu ção nor mal do con -
tra to."

O pa re cer con clui por su ge rir que as con si de ra -
ções aci ma se jam sub me ti das à apre ci a ção do Se na -
do Fe de ral.

Do exa me da ma té ria do Ofí cio “S” nº 30, de
2001, con cluo ser cor re to o en ten di men to do Ban co
Cen tral do Bra sil de que o con tra to ce le bra do en tre a
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Esta do de Per nam bu -
co, com a in ter ve niên cia da Com pa nhia Per nam bu ca -
na de Sa ne a men to – Com pe sa, e seus adi ti vos, cons -
ti tu em, na ver da de, ape nas uma ope ra ção de com pra
e ven da de ações, à qual não se apli cam os con tro les
es ta be le ci dos por meio da Re so lu ção nº 78, de 1998,
do Se na do Fe de ral

III – Voto

Com base no ex pos to, ma ni fes to-me fa vo ra vel -
men te à fi xa ção do en ten di men to de que o con tra to
ce le bra do en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Esta -
do de Per nam bu co, com a in ter ve niên cia da Com pa -
nhia Per nam bu ca na de Sa ne a men to – Com pe sa, e
seus adi ti vos, ca rac te ri zam, ine qui vo ca men te, uma
ope ra ção de com pra e ven da de ações, que não está
sub me ti da aos con tro les es ta be le ci dos pela Re so lu -
ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria deve, as sim, ser en ca mi nha da à
Mesa do Se na do Fe de ral, em con for mi da de com o
dis pos to nos arts. 90, X, 133, V, d, e 138, II, do Re gi -
men to Inter no des ta Casa, para que se pro vi den cie a
re mes sa de ofí cio ao Pre si den te do Ban co Cen tral do
Bra sil, dan do ciên cia da pre sen te de ci são.

Sala da Co mis são, 11 de se tem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,
Re la tor –  Pa u lo Har tung (ven ci do) – José Agri pi no
– Ney Su as su na – Sér gio Ma cha do – José Alen car
– Wal deck Orne las – Pe dro Piva – La u ro Cam pos
(ven ci do) –  Ro me ro Jucá – Gil van Bor ges – Car los
Be zer ra – José Edu ar do Du tra (ven ci do) – He lo í sa
He le na (ven ci da com voto em se pa ra do) – Bel lo Par -
ga – Pa u lo Sou to – Jo nas Pi nhe i ro.

Do cu men to pu bli ca do nos ter mos do
art. 250, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to
Inter no.

VOTO EM SEPARADO VENCIDO
(Da Se na do ra He lo í sa He le na)

Na Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o OFS nº  030/2001, do Pre -
si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, que
en ca mi nha ao Se na do Fe de ral, nos ter -
mos da Re so lu ção nº 78, de 1º-7-98, o Pa -
re cer De dip  2001/013, con ten do ma ni fes -
ta ção a res pe i to da ope ra ção de com pra
e ven da de ações da Com pa nhia Per nam -
bu ca na de Sa ne a men to S/A – COMPESA,
pac tu a da en tre o Esta do de Per nam bu co
e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.

I – Re la tó rio

O Ban co Cen tral, en ca mi nha, atra vés do Ofí cio
”S“ nº 30, de 2001, (Ofí cio PRESI-2001/1689, de 23
de ju lho de 2001, na ori gem), nos ter mos da Re so lu -
ção nº 78, de 1º-7-98, o Pa re cer De dip-2001/013, de
19 de ju lho de 2001 do De par ta men to da Dí vi da Pú bli -
ca – DEDIP, que ”ana li sa ope ra ção re a li za da en tre o



Go ver no do Esta do de Per nam bu co e a Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral – CAIXA, com a in ter ve niên cia da Com -
pa nhia Per nam bu ca na de Sa ne a men to S/A –
COMPESA, com o ob je ti vo de ve ri fi car se os con tra -
tos fo ram ce le bra dos em ob ser vân cia às nor mas que
re gu lam a de man da de cré di to do se tor pú bli co“.

Fo ram ain da en vi a dos a esta Co mis são os se -
guin tes do cu men tos:

a) Con tra to de Pro mes sa de Com pra e 
Ven da de Ações da COmpe sa e Ou tras
Aven ças, fir ma do en tre a Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral e o Esta do de Per nam bu co, da ta do
de 2-9-99;

b) Pri me i ro Adi ti vo Con tra tu al, da ta do
de 14-4-2000;

c) Mi nu ta de novo Adi ti vo;
d) Nota Téc ni ca De dip-2001/001, de

26-4-2001;
e) Pa re cer/2001/00368/De jur/Ga bin,

de 18-7-2001;
f) Ofí cio nº 487/CAIXA, de 21-6-2001,

da Di re to ria da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral;
g) Instru men to de Re ti fi ca ção e Ra ti fi -

ca ção do Con tra to de Pro mes sa de Com pra 
e Ven da de Ações e Ou tras Aven ças, de
2-9-99, en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e
o Esta do de Per nam bu co, com a in ter ve -
niên cia da Com pa nhia Per nam bu ca na de
Sa ne a men to – Com pe sa.

Antes de ana li sar mos o mé ri to da ques tão, des -
ta ca mos que nos cha mou aten ção o fato de que a dis -
cus são so bre o tema gira em tor no de um fato ju rí di co, 
qual seja: se o alu di do Con tra to re pre sen ta ou não
uma ope ra ção de cré di to.

Cons ta no Pa re cer De dip-Ga bin 2001/13, que
”A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ad qui riu 4.951.706
ações da Com pe sa, cor res pon den tes a 29,98% do
va lor pa tri mo ni al da que la em pre sa, en ten di do este
como pa tri mô nio lí qui do re gis tra do em ba lan ço, na
data de 31-12-1998, e ava li a do em R$461,6 mi lhões“.

Em con tra par ti da à ”ven da de ações“, a CEF
com pro me teu-se a adi an tar ao Esta do de Per nam bu -
co re cur sos no mon tan te de R$138,4 mi lhões, a se -
rem uti li za dos na qui ta ção de dí vi das de cur to pra zo e 
in ves ti men tos emer gen ci a is, com o ob je ti vo de au -
men tar o va lor da em pre sa, me lho ran do o seu per fil
para ven da fu tu ra.

Obser va-se in clu si ve da le i tu ra da pág. 4 do Pa -
re cer De dip-Ga bin 2001/13, for tes in dí ci os de uma
ope ra ção de cré di to, e não so men te de uma sim ples

com pra ven da de ações, pois se as sim o fos se, como
ar gu men ta o pró prio Che fe do De dip, Cláu dío Ja lo ret -
to: ”a con cre ti za ção da com pra-e-ven da ti nha que
cum prir cer tas for ma li da des le ga is: i) es ta va-se ad -
qui rin do um bem pú bli co, ações da Com pa nhia Per -
nam bu ca na de Sa ne a men to, tor nan do-se ne ces sá -
rio, por tan to, que fos se re a li za do um le i lão para cum -
prir as exi gên ci as da Lei nº 8.666/93; ii) es sas ações
não são co ta das em bol sa, o que exi giu a apli ca ção
de me to do lo gi as de ava li a ção para ob ter-se um pre ço 
de re fe rên cia“.

Ora, a par tir das afir ma ções aci ma cons ta ta-se
a pri me i ra ir re gu la ri da de na ope ra ção, que é a ”ven da
de ações“ da Com pe sa à CEF sem pré via li ci ta ção. É
im por tan te, por tan to, que se aten te à le i tu ra das Cláu -
su las Ter ce i ra, Qu ar ta e Sex ta do plu ri ci ta do Con tra to
(págs. 9 e 10), que dis põem:

”Cláu su la Ter ce i ra – Do Man da to

O Esta do, atra vés des te ins tru men to, ou tor ga 
po de res à Ca i xa, em ca rá ter ir re vo gá vel e ir re tra -
tá vel, para que esta re ce ba di re ta men te, jun to à
en ti da de que pro ces sar a li qui da ção fi nan ce i ra da
ope ra ção de de ses ta ti za ção, o mon tan te es ta be le -
ci do a tí tu lo de Arras Con fir ma tó ri os acres ci do dos 
en car gos pre vis tos na Cláu su la Qu ar ta e da Taxa
de Su ces so cons tan te da Cláu su la Dé ci ma des te
Con tra to, po de res que só po de rão ser uti li za dos
se a Ca i xa não vier a ad qui rir es sas ações no Le i -
lão Espe ci al de que tra ta a Cláu su la Se gun da des -
te Con tra to.

Pa rá gra fo úni co. O Esta do, por este ins tru men -
to, in ves te a Ca i xa de po de res para, em seu nome, e 
sob ge ren ci a men to do BNDES, le var a le i lão o lote
de ações a ela pro me ti do à ven da, caso de li be re
pela não ali e na ção de suas ações no le i lão es pe ci al
pre vis to no ca put da Cláu su la Se gun da, no pra zo
de 24 (vin te e qua tro) me ses, con ta do da data de
as si na tu ra des te con tra to.

Cláu su la Qu ar ta – Dos Encar gos Inci den tes
so bre o Pre ço

O va lor to tal pago a tí tu lo de Arras Con fir ma tó -
ri os será res ti tu í do à Ca i xa em qual quer das hi pó te -
ses de ali e na ção pre vis ta nes te Instru men to, in clu is -
ve na de Re tra ta ção pre vis ta na Cláu su la Dé ci ma
Sex ta, acres ci do da Taxa Re fe ren ci al – TR, ou ou tro
ín di ce le gal que vier a subs ti tuí-la, acres ci do de 12% 
(doze por cen to) ao ano, bem como das des pe sas
de cor ren tes de pa ga men to de im pos tos que in ci dam 
so bre o pre sen te ne gó cio ju rí di co.



Cláu su la Sex ta – Da For ma de Pa ga men to das
Arras Con fir ma tó ri as

Esta be le cem as par tes como Arras Con fir ma tó -
ri as do ne gó cio ju rí di co ob je to des te Con tra to de Pro -
mes sa de Com pra e Ven da, a im por tân cia de
R$138.395.000,00 (cen to e trin ta e oito mi lhões e tre -
zen tos e no ven ta e cin co mil re a is).

Pa rá gra fo Ter ce i ro – Para acom pa nha men to da
exe cu ção do Pro gra ma a Ca i xa in cum bi rá:

a) aná li se e apro va ção dos pro je tos
bá si cos e exe cu ti vos;

b) acom pa nha men to da exe cu ção fí si -
co-fi nan ce i ra dos pro je tos, in clu in do o de -
sem bol so de re cur sos;

c) emis são de re la tó ri os téc ni cos pe -
rió di cos;

d) aná li se da vi a bi li da de glo bal dos
em pre en di men tos.

Pa rá gra fo Qu ar to – O pre sen te con tra to é ce le -
bra do sob con di ção sus pen si va, fi can do o pa ga men to 
das Arras Con fir ma tó ri as pre vis to nes ta Cláu su la,
con di ci o na do à:

a) Lei Esta du al ins ti tu in do o Fun do de
Pre vi dên cia Pú bli ca, como par te de ajus te
fis cal do Esta do;

b) Lei Esta du al que au to ri ze a ali e nar
e/ou ca u ci o nar ações da Com pe sa de pro -
pri e da de do Esta do, na for ma es ta be le ci da
no in ci so XXVI do ar ti go 37 da Cons ti tu i ção
do Esta do de Per nam bu co;

c) Ata da Re u nião do Con se lho de
Admi nis tra ção da Com pe sa, que au to ri ze a
emis são e co lo ca ção de no vas ações, con -
for me o dis pos to no art. 6º do seu Esta tu to;

d) Apre sen ta ção do Pro gra ma de
Inves ti men to em obras emer gen ci a is e ser -
vi ços de sa ne a men to a se rem exe cu ta dos
até a re a li za ção do le i lão de pri va ti za ção;

e) Apre sen ta ção à Ca i xa pelo Esta do
dos res pec ti vos “Acor dos de Ou tor ga de
Con ces são dos ser vi ços de abas te ci men to
de água e/ou es go ta men to sa ni tá rio”, fir ma -
do en tre o Esta do e os Mu ni cí pi os;

f) Cri a ção da U.G.P – Uni da de de Ge -
ren ci a men to do Pro gra ma, na for ma pre vis ta
na Cláu su la Dé ci ma Ter ce i ra des te Con tra to".

Cons ta ta-se, en tre tan to, que no Instru men to de
Re ti fi ca ção e Ra ti fi ca ção do Con tra to de Pro mes sa
de Com pra e Ven da de ações com pa ga men to an te ci -
pa do e ou tras aven ças, da ta do de 2-9-99 en tre as

par tes pac tu an tes ou tra ci ta da, que hou ve uma mo di -
fi ca ção na Cláu su la do Con tra to re fe ren te ao pa ga -
men to an te ci pa do das ações ad qui ri das, es ta be le -
cen do que a an te ci pa ção de re cur sos fi ca ria su je i ta a
“Apre sen ta ção à Ca i xa pelo Esta do dos res pec ti vos
”Acor dos de Ou tor ga dos ser vi ços de abas te ci men to
de água e/ou es go ta men to sa ni tá rio", e/ou le gis la ção
mu ni ci pal au to ri za ti va da con ces são de abas te ci men -
to de água e/ou es go ta men to sa ni tá rio, e/ou con tra tos 
de con ces são pré-exis ten tes e ain da em vi gor, fir ma -
do en tre o Esta do e os Mu ni cí pi os, e/ou a Car ta de
Ade são ao Pro gra ma de De ses ta ti za ção, que re pre -
sen te, em qual quer uma das hi pó te ses, no mí ni mo
90% do fa tu ra men to da Com pe sa po si ci o na do no ano 
de 1997.

Ca u sa es pan to o fato de que inobs tan te as di tas
ações não te nham até o pre sen te mo men to sido
trans fe ri das à Ca i xa, em con tra par ti da a an te ci pa ção
de re cur sos, te nha a dita ins ti tu i ção as atri bu i ções de
ges tão so bre a Com pe sa ci ta das na Cláu su la Oi ta va
da 1ª Re ti fi ca ção do Con tra to em ques tão, o que re pre -
sen ta in clu si ve uma in ge rên cia in de vi da por par te da
CEF na que la em pre sa, cuja ma i o ria do ca pi tal so ci al
per ten ce ao Esta do de Per nam bu co.

Ora, a pró pria Nota Téc ni ca DEDIP-2001/001
do Ba cen, da ta da de 26-4-01, re co nhe ce que tra ta-se
de uma ope ra ção fi nan ce i ra re a li za da en tre o Go ver -
no do Esta do de Per nam bu co e a CEF e no item 9 da -
que le do cu men to es ta be le ce que “cor ri ge-se o va lor
das ar ras con fir ma tó ri as (an te ci pa ção de pa ga men to
pe los ter mos do adi ti vo), pela taxa re fe ren ci al acres ci da
de 2% aa, pro rata die, e com pa ra-se com o pre ço mí -
ni mo.... ”e que se gun do o item 10" a Ca i xa re ce be a re -
mu ne ra ção de IR + 12% aa, pro rata die, so bre os re -
cur sos adi an ta dos, mais 10% in ci den tes so bre o ágio
ob ti do no le i lão vis a vis o pre ço mí ni mo, fun ci o nan do
a par ti ci pa ção aci o ná ria como va riá vel de ajus te.

E ain da, pelo do cu men to suso-men ci o na do, “na
hi pó te se de não ocor rer o le i lão até 30-9-2001, o
Esta do se obri ga a trans fe rir até 30-12-2001, a ti tu la ri -
da de das ações ob je to do con tra to com os ajus tes
des cri tos no pa rá gra fo 9". Ocor ren do a res ci são con -
tra tu al, o Esta do obri ga-se a de vol ver à Ca i xa os re -
cur sos adi an ta dos re mu ne ra dos pela taxa se lic mais
6% aa, pro rata die, acres ci do, ain da, de mul ta de
10% so bre o va lor adi an ta do”.

Por fim, ar gu men ta o Che fe do De par ta men to
da Dí vi da Pú bli ca, au tor da plu ri ci ta da nota téc ni ca,
que “A aná li se dos con tra tos fir ma dos en tre CEF e o
Go ver no do Esta do de Per nam bu co, se fe i ta à luz dos
ex cer tos aci ma re pro du zi dos, re ve la que aque les



con tra tos tem ele men tos que po de ri am ca rac te ri zar a
ope ra ção como de cré di to, se não ve ja mos:

a) de i xam en tre ver que não há in te res -
se da CEF em ad qui rir as ações, pos to que
o con tra to de 2-9-1999 se re sol ve com a pri -
va ti za ção da Com pe sa e o res sar ci men to à
CEF dos re cur sos in ves ti dos acres ci dos de
re mu ne ra ção mais prê mio de êxi to;

b) o pa ga men to a tí tu lo de ar ras con fir -
ma tó ri as, que em tese sig ni fi ca si nal e prin -
cí pio de pa ga men to tem va lor equi va len te
ao to tal da ava li a ção pre li mi nar da to ta li da -
de das ações pro me ti das à ven da;

c) na hi pó te se de não re a li za ção do le -
i lão, no pra zo de 24 me ses a con tar da as si -
na tu ra do Con tra to, o Esta do é obri ga do a
re em bol sar à CEF o va lor re ce bi do a tí tu lo
de ar ras con fir ma tó ria, acres ci do dos en car -
gos pre vis tos em con tra to mais in de ni za ção;

d) não ocor ren do o re em bol so aci ma
ci ta do, o Esta do é obri ga do a se gre gar flu xo 
de re ce bí ve is da Com pe sa, no mon tan te su -
fi ci en te para as se gu rar a de vo lu ção, em 12
me ses, dos re cur sos adi an ta dos a tí tu lo de
ar ras con fir ma tó ri as;

e) os re cur sos adi an ta dos a tí tu lo de
ar ras con fir ma tó ri as de ve ri am ser uti li za dos
para a re a li za ção de in ves ti men tos pve vi a -
men te ana li sa dos e apro va dos pela CEF e
para a li qui da ção de com pro mis sos de cur to 
pra zo jun to ao sis te ma fi nan ce i ro e se ri am
pa gos em par ce las men sa is, de acor do com 
o pre vis to em cro no gra ma de pa ga men to;

f) os va lo res adi an ta dos a tí tu lo de ar -
ras con fir ma tó ri as são re mu ne ra dos pela IR
mais 12% de ju ros anu a is, taxa essa, s.m.j.,
equi va len tes às ta xas pra ti ca das pela CEF
em seus con tra tos de fi nan ci a men to;

g) a CEF, ao fi nal do con tra to, re ce be -
rá os re cur sos apli ca dos mais re mu ne ra ção
pac tu a da, in de pen den te men te do pre ço mí -
ni mo a ser de ter mi na do para as ações, ou
seja, a apli ca ção da CEF tem ca rac te rís ti cas 
de ren da fixa e não de ren da va riá vel;

h) a cláu su la de ajus te in tro du zi das
pelo adi ti vo de 14-4-2000 de i xa em aber to o 
to tal de ações ob je to da pro mes sa de com -
pra e ven da, ou seja, a CEF de ve rá com prar 
a um pre ço a ser de ter mi na do uma quan ti -
da de de ações tam bém a ser de ter mi na da,

sen do o va lor adi an ta do, de vi da men te cor ri -
gi do, o úni co ele men to cer to do con tra to.

Vale ain da des ta car que há pre ce den tes no
Esta do de Per nam bu co de ca sos de adi an ta men to
de re ce i ta de pri va ti za ção, em con tra par ti da a ven da 
de ações, sen do esta ope ra ção si mi lar à in ten ta da
pelo ex-Go ver na dor Mi guel Arra es de Alen car, em
1998, em que o TCU, aten den do a de nún cia do en -
tão De pu ta do Fe de ral Men don ça Fi lho (PFL), hoje
Vice-Go ver na dor do Esta do de Per nam bu co, na De -
ci são nº 123/98 de ter mi nou ao BNDES que se abs ti -
ves se de con ce der cré di tos aos Esta dos a tí tu lo de
adi an ta men to de re ce i tas pro ve ni en tes de pro ces -
sos de de ses ta ti za ção de em pre sas es ta du a is no
pro gra ma de apo io à re es tru tu ra ção e ao ajus te fis -
cal dos Esta dos, e a eles im pôs, como con di ção, a
exi gên cia de pré vi as au to ri za ções do Se na do Fe de -
ral.

Ou tra ope ra ção da mes ma na tu re za ocor reu em 
1999, já no Go ver no de Jar bas Vas con ce los, des ta
vez en tre as Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras - Ele tro brás 
e a Com pa nhia Ener gé ti ca de Per nam bu co – CELPE, 
à épo ca, em pre sa pú bli ca. Pelo con tra to (1º con tra to
de pro mes sa de com pra e ven da e ou tras aven ças") o
Esta do de Per nam bu co re ce beu R$100 mi lhões a se -
rem pa gos pos te ri or men te (TJLP + 8% aa ) com a ali -
e na ção do con tro le-aci o ná rio da Cel pe pelo Go ver no
do Esta do. A ope ra ção foi de nun ci a da pelo de pu ta do
Pa u lo Ru bem San ti a go ao Tri bu nal de Con tas do
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so 9901865-2/99),
que en ten deu res tar con fi gu ra da si mu la ção, ar ti go
102, I, do Có di go Ci vil, bus can do-se me di an te pro -
mes sa de com pra e ven da de ações da Cel pe es con -
der ope ra ção de cré di to sem au to ri za ção le gis la ti va.

Em vis ta dis so de ter mi nou-se que o re fe ri do
con tra to fos se anu la do sen do a de nún cia do par la -
men tar es ta du al con si de ra da pro ce den te (Acór dão
00806/00, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do Esta do/Tri -
bu nal de Con tas em 18-4-2000, pá gi na 03). Em ra zão
dis so ain da foi so li ci ta da ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral 
e Esta du al a apu ra ção do ilí ci to pe nal co me ti do pelo
Go ver na dor do Esta do e pelo Pre si den te da Ele tro -
brás.

A mes ma ques tão foi re me ti da ao Tri bu nal de
Con tas da União pelo par la men tar es ta du al per nam -
bu ca no, pro ces so TC-007232/1999-3.

Des ta ca-se que o TCU, na De ci são nº
924/2000-TCU – Ple ná rio, onde ana li sa De nún cia do
De pu ta do Pa u lo Ru bem San ti a go con clu iu como pro -
ce den te em par te a de nún cia en ca mi nha da pelo De -
pu ta do de ci din do pela “de ter mi na ção à Cen tra is Elé -



tri cas Bra si le i ras S.A – Ele tro brás que ob ser ve as dis -
po si ções con ti das no Ca pí tu lo VII da Lei Com ple men -
tar nº 101/2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal) e a
Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 78/98, ao re a li zar
ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no en vol ven do
Esta dos, Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os e suas res pec ti -
vas au tar qui as e fun da ções, como a con subs tan ci a da 
no Con tra to de Pro mes sa de Com pra e Ven da de
Ações e Ou tras Aven ças, em 29-4-99, com o Go ver no 
do Esta do de Per nam bu co".

Res sal ta mos tam bém que cons ta na ci ta da
Nota Téc ni ca do Ban co Cen tral (item 35), que ”Embo -
ra os con tra tos do BNDES não se jam idên ti cos aos
ora sob aná li se, na subs tân cia ti nham as mes mas ca -
rac te rís ti cas, das qua is se des ta cam:

a) en vol vi am adi an ta men to de re cur -
sos que se ri am res sar ci dos quan do da re a li -
za ção do le i lão de pri va ti za ção;

b) eram re mu ne ra dos a TJLP mais
12% anu a is;

c) os re cur sos só eram li be ra dos após
cum pri das de ter mi na das con di ções se me -
lhan tes àque las aven ça das nos con tra tos da 
CEF“.

Inobs tan te con clua a plu ri ci ta da Nota Téc ni ca
do Ba cen que ”Qu an to ao en qua dra men to da ope ra -
ção em aná li se, unia in ter pre ta ção es tri ta da nor ma
leva a en ten der que a ope ra ção efe tu a da en tre CEF e
o Esta do de Per nam bu co está cap tu la da pelo § 1º in -
ci so III do art. 2º da Re so lu ção nº 78/98 do Se na do
Fe de ral, an te ri or men te ci ta do“, pois hou ve adi an ta -
men to de re cur sos (Arras) ao Esta do de Per nam bu co
e este foi efe tu a do por ins ti tu i ção de cré di to (CEF),
en ten de o Che fe do De par ta men to da Dí vi da Pú bli ca
do Ba cen ”que há ele men tos de dú vi da su fi ci en tes
que não au to ri zam o Ban co Cen tral do Bra sil a de ci dir
em ca rá ter de fi ni ti vo sem an tes le var ao co nhe ci men -
to e apro va ção do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal so -
bre a in ter pre ta ção dada quan to ao con tin gen ci a men -
to de cré di to.“

Con clui que face a com pe tên cia cons ti tu ci o nal
do Se na do Fe de ral para dis por so bre o en di vi da men -
to pú bli co, deve o Ban co Cen tral do Bra sil, por de ver
de ca u te la, sub me ter a ope ra ção à in ter pre ta ção au -
tên ti ca des sa Casa Le gis la ti va, para que a mes ma
pos sa ana li sar o caso se gun do a com pe tên cia que
lhe é atri bu í da.

Há ain da que se fri sar que o Ba cen em ope ra -
ções como a ora em aná li se, age de le ga do ou au xi li ar
téc ni co do Se na do, a quem cabe o ônus ex clu si vo de
uma de ci são in cor re ta so bre a ma té ria.

Sub me ti da a ma té ria para aná li se do De par ta -
men to Ju rí di co do Ba cen, este con clu iu que ”a con ce i -
tu a ção da ope ra ção con tra ta da em 2-9-99, en tre Ca i -
xa e o Esta do de Per nam bu co, de pen de do al can ce
que se atri bu ir à nor ma, ten do em vis ta os ob je ti vos
de or dem pú bli ca a se rem al can ça dos, o que im põe
que essa de fi ni ção se dê na se a ra ad mins tra ti va, apo -
i a da em aba li za dos cri té ri os que a jus ti fi quem ou a re -
co men dam“, sen do fun da men tal a oi ti va do Se na do
para a con ce i tu a ção da ope ra ção ju rí di ca da ope ra -
ção.

II – Aná li se

Em que pese os ar gu men tos do re la tor, há que
se lem brar aos Ilus tres Pa res que con so an te o art. 70
da CF/88. ”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 exer ci da
pelo Con gres so Na ci o nal, me di an te con tro le ex ter -
no“, e este por sua vez será au xi li a do pelo Tri bu nal de
Con tas da União, com atri bu i ções de fi ni das no art. 71
da Car ta Mag na.

Por tan to, é den tro des sa atri bu i ção cons ti tu ci o -
nal e res ga tan do o con ce i to de ope ra ção de cré di to
de fi ni do no art. 29 e seu § 1º da LRF, onde cons ta ser
esta ”o com pro mis so fi nan ce i ro as su mi do em ra zão
de mú tuo, aber tu ra de cré di to, emis são e ace i te de tí -
tu lo, aqui si ção fi nan ci a da de bens, re ce bi men to an te -
ci pa do de va lo res pro ve ni en tes de ven da a ter mo de
bens e ser vi ços, ar ren da men to mer can til e ou tros de -
ri va ti vos fi nan ce i ros, bem como a as sun ção, o re co -
nhe ci men to ou a con fis são de dí vi das por ente da Fe -
de ra ção“, é que fica cla ro a im pos si bi li da de da dita a
ope ra ção ter sido re a li za da sem que fos se ob ser va do
a exis tên cia de pré via e ex pres sa au to ri za ção na lei
or ça men tá ria, em cré di tos adi ci o na is ou lei es pe cí fi -
ca, sem ob ser vân cia dos li mi tes e con di ções fi xa dos
pelo Se na do.

Está cla ro que atra vés da ope ra ção em ques tão
o Esta do de Per nam bu co per de au to no mia fi nan ce i ra
na ges tão dos re cur sos da Com pe sa, que se gun do o
Con tra to fir ma do de ve rá ser pre vi a men te ana li sa do e
apro va do pela CEF.  Fri sa mos em con tra par ti da que
até o pre sen te mo men to não hou ve le i lão ou qual quer 
trans fe rên cia de ações da Com pe sa para CEF, em bo -
ra te nha ocor ri da a dita an te ci pa ção de re cur sos.

Con so an te os arts. 29 e 37, XXV, da Cons ti tu i -
ção Esta du al de Per nam bu co, tal ope ra ção não po de -
ria ter se re a li za do sem a oi ti va da Assem bléia Le gis -
la ti va da que le Esta do, a quem cabe, com o au xí lio do



Tri bu nal de Con tas do Esta do, 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 Esta do e das en ti da des da ad mi nis tra ção in di re ta
e fun da ci o nal, in ci din do tal fis ca li za ção so bre os as -
pec tos da le ga li da de, le gi ti mi da de, efi cá cia, efi ciên -
cia, eco no mi ci da de e apli ca ção das sub ven ções e re -
nún ci as de re ce i tas.

Obser va-se ain da que a re a li za ção de ope ra ção 
como a ora em aná li se deve pa u tar por li mi tes glo ba is
e con di ções es ta be le ci das pelo Se na do Fe de ral, nos
ter mos do art. 52 da CF/88 e da Re so lu ção nº 78/98,
cujo art. 2º é cla ro no sen ti do de que ”para os efe i tos
des ta Re so lu ção, com pre en de-se como ope ra ção de
cré di to os com pro mis sos as su mi dos com cre do res si -
tu a dos no País ou no ex te ri or, den tre os qua is se in -
clui os adi an ta men tos, a qual quer tí tu lo, fe i tos por ins -
ti tu i ções ofi ci a is de cré di to.

A si tu a ção ana li sa da é por de ma is gra ve, po -
den do in clu si ve ser con fi gu ra da a exis tên cia de im -
pro bi da de ad mi nis tra ti va, des cri ta na Lei nº
8.429/92, e com o in tu i to de fis ca li zar tal ope ra ção é
que o De pu ta do Esta du al de Per nam bu co, Pa u lo
Ru bem, en ca mi nhou ao Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca em Per nam bu co, em 27-8-01, re pre sen ta -
ção em que des cre ve as ir re gu la ri da des for ma is e
ju rí di cas da ope ra ção em ques tão onde bus ca-se
atra vés do ins tru men to da si mu la ção cha ma-se de
ven da de ações uma ope ra ção de cré di to, onde há
in clu si ve in ci dên cia de ju ros e mul ta.

III – Voto

Por tudo o que foi ex pos to e pela gra vi da de da
ope ra ção e, ain da, con si de ran do o art. 101 do Re gi -
men to Inter no do Se na do, que de ter mi na que com pe -
te à CCJ ”opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci -
da de e re gi men ta li da de das ma té ri as que lhe fo rem
sub me ti das...“, su ge ri mos seja fe i ta con sul ta àque la
Co mis são so bre a na tu re za da ope ra ção em aná li se,
de ven do, en tre tan to, nos ter mos do II, do art. 335 do
mes mo Re gi men to, ser so bres ta do es tu do do Ofí cio
S/30/2001, en ca mi nha do pelo Ba cen, até que seja fe -
i ta di li gên cia ao TCU so bre a ma té ria, haja vis ta a
exis tên cia do jul ga men to do pre ce den te de caso si mi -
lar ao ora ana li sa do e cuja có pia ane xa mos a este
voto em se pa ra do.

Sala da Co mis são, 11 de se tem bro de 2001. –
He lo i sa He le na.

Com re fe rên cia ao Pa re cer nº 971, de
2001, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, a Pre si dên cia dele dará co nhe ci men to
ao Ban co Cen tral do Bra sil.

PARECER Nº 972, 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 7, de 2001, ten -
do como Pri me i ro Sig na tá rio o Se na dor
Mo re i ra Men des, que acres cen ta § 3º ao
art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 356 do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, foi des pa cha da a exa me des ta co -
mis são a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de 
2001, de au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des e ou -
tros Se na do res.

Ao acres cer um pa rá gra fo ao art. 50 da Car ta
Mag na, a ma té ria bus ca pro mo ver o des ta que dos do -
cu men tos si gi lo sos em re la ção aos pú bli cos, de modo 
que do cu men tos de na tu re za ge ral, pas sí ve is de ser
di vul ga dos sem a exi gên cia ou a ne ces si da de de
qual quer ca u te la, se jam efe ti va men te se pa ra dos da -
que les cuja re ser va de con te ú do me re ça todo o ri gor
por par te de quem os ma nu se ie.

Para isso – sub trai-se de sua in ten ção -, é im pe -
ra ti vo que a au to ri da de ce den te as sim os clas si fi que,
me di an te fun da men ta ção ju rí di ca.

II – Aná li se

A ma té ria em co men to diz res pe i to às in for ma -
ções pres ta das ao mem bros do Con gres so Na ci o nal,
con for me  se de pre en de do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal
ob je to de emen da e da jus ti fi ca ção da pro pos ta.

Ao bus car ga ran tir o ca rá ter si gi lo so da in for ma -
ção, os au to res da pro po si ção vi sam tan to pre ser var
aque la que pos su ir, de fato, con te ú do que deva man -
ter-se res guar da do, como tam bém re i te rar o di re i to à
ima gem e pri va ci da de das pes so as a quem se re fe re
o  do cu men to, de res to já ga ran ti dos pelo in ci so X do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral e pela Lei nº 8.159,  de
1997, que diz, no art. 23, es pe ci al men te em seu § 1º:

Art.  23. De cre to fi xa rá as ca te go ri as
de si gi lo que de ve rão ser obe de ci das pe los
ór gãos pú bli cos na clas si fi ca ção dos do cu -
men tos por eles pro du zi dos.

§ 1º Os  do cu men tos cuja di vul ga ção
po nha em ris co a se gu ran ça da so ci e da de e 
do Esta do, bem como aque les ne ces sá ri os
ao res guar do da in vi o la bi li da de da in ti mi da -
de, da vida pri va da, da hon ra e da ima gem
das pes so as são ori gi na ri a men te si gi lo sos.

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



Ao jus ti fi car a pro po si tu ra, os au to res, cha mam 
a aten ção tam bém para a ne ces si da de de re for çar
”o ca rá ter pú bli co das in for ma ções e dos do cu men -
tos que tra mi tam no seio go ver na men tal", com a fi -
na li da de de con fe rir trans pa rên cia aos atos da ad mi -
nis tra ção.

Res sal te-se que os re gi men tos in ter nos de am -
bas as Ca sas do Le gis la ti vo Fe de ral já as se gu ram a
pri va ci da de dos da dos a elas con fi a dos, de ter mi nan -
do que de vam ser man ti dos como tal, em obe diên cia
tan to ao man da men to cons ti tu ci o nal am plo (in ci so X
do art.  5º), como ao art. 23 da Lei nº 8.159, de 1997,
dis po si ti vo esse que me re ceu re gu la men ta ção es pe -
cí fi ca por par te do De cre to nº 2.134, de 1997.

A esse res pe i to, as sim dis põe a nor ma in ter na
da Câ ma ra dos De pu ta dos:

Art. 98. ..................................................
..............................................................
§ 5º Não se dará pu bli ci da de a in for -

ma ções e do cu men tos ofi ci a is de ca rá ter re -
ser va do. As in for ma ções so li ci ta das por Co -
mis são se rão con fi a das ao Pre si den te des ta 
pelo Pre si den te da Câ ma ra para que as leia 
a seus pa res; as so li ci ta das por De pu ta do
se rão li das a este pelo Pre si den te da Câ ma -
ra. Cum pri das es sas for ma li da des, se rão fe -
cha das em in vó lu cro la cra do, eti que ta do,
da ta da e ru bri ca do por dois Se cre tá ri os, e
as sim ar qui va das.

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

E, mais adi an te, no art. 246:

Art. 246. Con si de ra-se in cur so na san -
ção de per da tem po rá ria do exer cí cio do
man da to, por fal ta de de co ro par la men tar, o
De pu ta do que:

..............................................................
IV – re ve lar in for ma ções e do cu men tos 

ofi ci a is de ca rá ter re ser va do, de que te nha
co nhe ci men to na for ma re gi men tal;

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

Ain da na que la Casa, a ma té ria é tra ta da es pe -
ci fi ca men te pela Re so lu ção nº 29, de 1993, que
“dis põe so bre do cu men tos si gi lo sos na Câ ma ra dos
De pu ta dos:”

Art. 12. Po de rão ter aces so a do cu -
men to clas si fi ca do, na vi gên cia do pra zo de
si gi lo:

I – o par la men tar em exer cí cio ou fun -
ci o ná rio, em ra zão de ofí cio;

II – co mis sões par la men ta res de in -
qué ri to e ou tras que, por re so lu ção da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, se jam in ves ti das de
igual po der;

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Toda pes soa que to -

mar co nhe ci men to de do cu men to ou as sun -
to si gi lo so fica res pon sá vel pela ma nu ten -
ção do si gi lo.

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

E, no Se na do Fe de ral, as sim dis ci pli na o art.
144 do res pec ti vo Re gi men to Inter no:

Art. 144. Qu an to aos do cu men tos de
na tu re za si gi lo sa, ob ser var-se-ão, no tra ba -
lho das co mis sões, as se guin tes nor mas:

a) não será lí ci to trans cre vê-lo, no todo 
ou em par te, nos pa re ce res e ex pe di en te de 
cur so os ten si vo;

b) se hou ver sido en ca mi nha do ao Se -
na do em vir tu de de re que ri men to for mu la do
pe ran te a co mis são, o seu Pre si den te dele
dará co nhe ci men to ao re que ren te, em par ti -
cu lar;

c) se a ma té ria in te res sar à co mis são,
ser-lhe-á dada a co nhe cer em re u nião se -
cre ta;

d) se des ti na do a ins tru ir o es tu do de
ma té ria em cur so no Se na do, será en cer ra -
do em so bre car ta, ru bri ca da pelo Pre si den -
te da co mis são, que acom pa nha rá o pro ces -
so em toda a sua tra mi ta ção;

e) quan do o pa re cer con ti ver ma té ria
de na tu re za si gi lo sa, será ob je to das ca u te -
las des cri tas na alí nea an te ri or;

Pa rá gra fo úni co. A inob ser vân cia do
ca rá ter se cre to, con fi den ci al ou re ser va do,
de do cu men tos de in te res se de qual quer co -
mis são su je i ta rá o in fra tor a pena de res -
pon sa bi li da de, apu ra da na for ma da lei.

Fi nal men te, a Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 
20, de 1993, que ins ti tu iu o Có di go de Éti ca e De co -
ro Par la men tar, dis põe, em seu art. 10, que:

Art. 10. Con si de ra-se in cur so na san -
ção de per da tem po rá ria do exer cí cio do
man da to, quan do não for apli cá vel pe na li da -
de mais gra ve, o Se na dor que:

III – re ve lar con te ú do de de ba tes ou
de li be ra ções que o Se na do ou Co mis são
haja re sol vi do de vam fi car se cre tos;



IV – re ve lar in for ma ções e do cu men tos 
ofi ci a is de ca rá ter re ser va do, de que te nha
tido co nhe ci men to na for ma re gi men tal;

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

No en tan to, ape sar de to das es sas ga ran ti as,
os au to res da ini ci a ti va se pre o cu pa ram em ir além,
para atin gir, in clu si ve, o pro ve dor das in for ma ções
con fi a das à guar da do Le gis la ti vo, me di an te al te ra -
ção do tex to cons ti tu ci o nal. Nis so ino va a ma té ria.

Por essa ra zão, o gran de mé ri to da ini ci a ti va
está no es ta be le ci men to de uma nova re la ção en tre a
au to ri da de ce den te e o Le gis la ti vo, no que diz res pe i -
to ao ju í zo quan to ao ca rá ter dos do cu men tos pos tos
a sua dis po si ção.

Essa par ti cu la ri da de im põe o aper fe i ço a men to
na for mu la ção da pro pos ta, a fim de ga ran tir sua per -
fe i ta cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de.

Não fo ram ofe re ci das emen das no pra zo re gi -
men tal, nem há ma té ri as si mi la res em exa me nes ta
Casa, que jus ti fi quem tra mi ta ção em con jun to.

II – Voto

Isso ex pos to, o voto é fa vo rá vel à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de 2001, com a se guin te
re da ção:

EMENDA Nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo)

Acres cen ta dis po si ti vos ao art. 50
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre
a clas si fi ca ção de do cu men tos en vi a dos
ao Con gres so Na ci o nal.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta do, do Se na do 
Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao tex to cons ti tu -
ci o nal:

Arti go úni co. O art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi ger acres ci do, dos se guin tes pa rá gra fos:

Art. 50. ..................................................
..............................................................

§ 3º As in for ma ções pres ta das nos ter -
mos do § 2º, des de que haja com pro va da
res tri ção quan to à di vul ga ção de seu con te -
ú do, de ve rão ser clas si fi ca das, quan to ao si -
gi lo, pela au to ri da de res pon sá vel por sua re -
mes sa, como se cre tas, con fi den ci a is ou re -
ser va das.

§ 4º A inob ser vân cia, por par te do des -
ti na tá rio, do ca rá ter si gi lo so da in for ma ção

pres ta da, des de que pro ce den te, su je i ta rá o 
in fra tor à pena de res pon sa bi li da de, apu ra -
da na for ma da lei. (NR)

Sala da Co mis são, 5 de se tem bro de 2001. – 
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ma ria do Car mo
Alves – Re la to ra – Pe dro Ubi ra ja ra – José Fo ga ça 
– Se bas tião Ro cha – Ma gui to Vi le la  – Bel lo Par -
ga – Fran ce li no Pe re i ra – Anto nio Car los Jú ni or
– Ca sil do Mal da ner – Álva ro Dias – Osmar Dias – 
Wel ling ton Ro ber to  – José Agri pi no – Ger son
Ca ma ta – Ro ber to Fre i re – Mar lu ce Pin to – Ro -
meu Tuma – Lú cio Alcân ta ra. Com ple men tam as
Assi na tu ras con for me art. 356, pa rá gra fo úni co do
RISF, os Se nho res Se na do res – Hugo Na po leão –
Le o mar Qu in ta ni lha – Arlin do Por to – Car los Pa -
tro cí nio – Amir Lan do – Te o to nio Vi le la Fi lho –
Edu ar do Su plicy – Ju ven cio da Fon se ca – Anto -
nio Car los Va la da res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

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 a pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

I – ho mens e mu lhe res são igua is em di re i tos e
obri ga ções, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção;

II – nin guém será obri ga do a fa zer ou de i xar de
fa zer al gu ma co i sa se não em vir tu de de lei;

III – nin guém será sub me ti do a tor tu ra nem a tra -
ta men to de su ma no ou de gra dan te;

IV – é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to, sen -
do ve da do o ano ni ma to;

V – é as se gu ra do o di re i to de res pos ta, pro por ci -
o nal ao agra vo, além da in de ni za ção por dano ma te ri -
al, mo ral ou à ima gem;

VI – é in vi o lá vel a li ber da de de cons ciên cia e de
cren ça, sen do as se gu ra do o li vre exer cí cio dos cul tos
re li gi o sos e ga ran ti da, na for ma da lei, a pro te ção aos
lo ca is de cul to e a suas li tur gi as;



VII – é as se gu ra da, nos ter mos da lei, a pres ta -
ção de as sis tên cia re li gi o sa nas en ti da des ci vis e mi li -
ta res de in ter na ção co le ti va;

VIII – nin guém será pri va do de di re i tos por mo ti -
vo de cren ça re li gi o sa ou de con vic ção fi lo só fi ca ou
po lí ti ca, sal vo se as in vo car para exi mir-se de obri ga -
ção le gal a to dos im pos ta e re cu sar-se a cum prir
pres ta ção al ter na ti va, fi xa da em lei;

IX – é li vre a ex pres são da ati vi da de in te lec tu al,
ar tís ti ca, ci en tí fi ca e de co mu ni ca ção, in de pen den te -
men te de cen su ra ou li cen ça;

X – são in vi o lá ve is a in ti mi da de, a vida pri va da,
a hon ra e a ima gem das pes so as, as se gu ra do o di re i -
to a in de ni za ção pelo dano ma te ri al ou mo ral de cor -
ren te de sua vi o la ção;
....................................................................................
....................................................................................

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
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 ou qua is quer ti tu la res de 
ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca 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.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Dis põe so bre a po lí ti ca na ci o nal de
ar qui vos pú bli cos e pri va dos e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

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

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

....................................................................................
Art. 23. De cre to fi xa rá as ca te go ri as de si gi lo

que de ve rão ser obe de ci das pe los ór gãos pú bli cos na 
clas si fi ca ção dos do cu men tos por eles pro du zi dos.

§ 1º Os do cu men tos cuja di vul ga ção po nha em
ris co a se gu ran ça da so ci e da de e do Esta do, bem
como aque les ne ces sá ri os ao res guar do da in vi o la bi -
li da de da in ti mi da de, da vida pri va da, da hon ra e da
ima gem das pes so as são ori gi na ri a men te si gi lo sos.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO Nº 2.134, DE 24 DE JANEIRO DE 1997

Re gu la men ta o art. 23 da Lei nº
8.159, de 8 de ja ne i ro de 1991, que dis põe 
so bre a ca te go ria dos do cu men tos pú bli -
cos si gi lo sos e o aces so a eles, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

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

PARECER Nº 973 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 27, de
2001 (nº 570/2000, 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 Ri tá -
po lis a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ri tá po lis, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.*

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i 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 27, de 2001 (nº 570,
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 Ri tá po lis a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Ri tá po lis, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 235,
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
24, de 2 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 § 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 Co mu ni -
tá ria Cen tral de Ri tá po lis:

Pre si den te Ma ria Eni Nen don ça

Vice-Pre si den te Antô nio Luís de Re sen de

Pri me i ra-Se cre tá ria Adri a na Lú cia Re sen de

Se gun do Se cre tá rio Le o nar do Vi cen te Ama ral

Pri me i ra Te sou re i ra Do ol cei De la ma re de Alme i da San tos

Se gun do Te sou re i ro Ma ria Rita de Sou sa de Na po leão

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 in for 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 Hen ri que Edu ar do
Alves.

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.

Ri tá po lis é um dos me no res mu ni cí pi os da re -
gião Cen tral de Mi nas Ge ra is, com pou co mais de
390 qui lô me tros qua dra dos de ex ten ção, e uma po -
pu la ção in fe ri or a 5.500 ha bi tan tes. Seus vi zi nhos
mais pró xi mos são São João del Rey, a 27 qui lô me -
tros e Bar ba ce na, a 79 qui lô me tros. Sua eco no mia é 
ba si ca men te agrí co la.

Ri tá po lis pre pa ra para re ce ber sua pri me i ra
emis so ra de rá dio. Será uma rá dio co mu ni tá ria, que
terá como ta re fa dis se mi nar in for ma ção e cul tu ra
para o mu ni cí pio, além de con tri bu ir para o de sen -
vol vi men to po lí ti co, eco nô mi co e so ci al de Ri tá po lis.

Por essa ra zão, te nho o enor me pra zer de dar
pa re cer fa vo rá vel ao pro je to de de cre to le gis la ti vo que
apro va a pri me i ra emis so ra de rá dio para Ri tá po lis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 27, 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 Ri tá po lis 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, 4 de se tem bro de 2001. – 
Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da
Pre si dên cia  – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor – Lú cio
Alcân ta ra – Ju vên cio da Fon se ca – Pe dro Ubi ra ja -
ra – Pe dro Piva – Na bor Jú ni or – Car los Pa tro cí nio
– José Co e lho – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ca sil do
Mal da ner – Se bas tião Ro cha – Fre i tas Neto – Ma u -
ro Mi ran da – Osmar Dias – Ney Su as su na – Arlin -
do Por to – Álva ro Dias – Emí lia Fer nan des – Jo nas 
Pi nhe i ro (sem voto) Ge ral do Althoff (sem voto).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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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 974, 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 84, de
2001 (nº 638/2000, 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 Di fu são Co mu ni tá ria Nos -
sa Se nho ra D’Abadia a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ro ma ria, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i 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 84 de 2001 (nº 638, 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 Di fu são Co mu ni tá ria Nos sa
Se nho ra D’Abadia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ro ma ria, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 612, 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 91, 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 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, da 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 Di fu -
são Co mu ni tá ria Nos sa Se nho ra D‘Abadia:

• Pre si den te – Ma ria das Dô res Da mas ce no
• Vice-Pre si den te – Wal dir José da Cos ta
• 1º Se cre tá ria – Ma ria Au gus ta Re sen de Ni ran da

• 2º Se cre tá rio – Alta mir Pi res Ri be i ro

• Te sou re i ro – Fran cis co Lese

• Di re tor de Ope ra ções – Edson Men des
• Vice-Di re tor de Ope ra ções – Wil son José Dias

• Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ções – Luís Dal mo
• Di re tor So ci al – Be ne di to Ávi la de Oli ve i ra

• Di re tor de Pa tri mô nio – Iury Hi lá rio Bor ges

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 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.

Ro ma ria é um pe que no mu ni cí pio do Alto Pa ra -
na í ba, a 23 qui lô me tros de Mon te Car me lo e 83 de
Uber lân dia. Com ape nas 3.700 ha bi tan tes, tem, no
en tan to, uma boa pro du ção agrí co la, es pe ci al men te
de café, mi lho e man di o ca, e na área mi ne ral, uma ri -
que za po ten ci al: o di a man te.

A rá dio co mu ni tá ria, cujo pro je to te nho o gran de
pra zer de re la tar fa vo ra vel men te, será a pri me i ra
emis so ra ra di o fô ni ca de Ro ma ria, e es tou con ven ci do 
de que ela con tri bu i rá, e mu i to, para o de sen vol vi men -
to só cio cul tu ral, po lí ti co e eco nô mi co de Ro ma ria.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 84, 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 Di fu são Co mu ni -
tá ria Nos sa Se nho ra D’Abadia 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 na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2001. – ,
Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da
Pre si dên cia –  Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor – Lú cio
Alcân ta ra – Ju vên cio da Fon se ca – Pe dro Ubi ra ja -
ra – Pe dro Piva – Na bor Jú ni or – Car los Pa tro cí nio
– José Co e lho – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ca sil do
Mal da ner – Se bas tião Ro cha – Fre i tas Neto – Ma u -
ro Mi ran da – Osmar Dias – Ney Su as su na – Arlin -
do Por to – Alva ro Dias – Emí lia Fer nan des – Hugo
Na po leão – Ge ral do Althoff (sem voto) – Jo nas Pi -
nhe i ro (sem voto).

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. 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 975, 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 142, de
2001 (nº 692/2000, 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 Vi a nó po lis a
exe cu tar Ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Vi a nó po lis, ci da de de 
Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

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 142, de 2001 (nº 692, de
2000, da 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 Vi a nó po lis
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Vi a nó po lis, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 591, 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 57, 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.

E a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Vi a nó po lis:

• Pre si den te – Hugo Antô nio Borg hi

• Vice-Pre si den te – Sil vio Ce les ti no de Melo

• Se cre tá rio – Mar co Antô nio dos San tos 

• Te sou re i ra – No e li So pran Ro cha

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 Wal ter 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 cm vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 142, 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 Vi a -
nó po lis 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, 4 de se tem bro de 2001. – 
Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da
Pre si dên cia –  Ma u ro Mi ran da, Re la tor – Lú cio
Alcân ta ra – Ge ral do Althoff – Alva ro Dias – Na bor
Jú ni or – Pe dro Ubi ra ja ra – Ca sil do Mal da ner – Ju -
vên cio da Fon se ca – Arlin do Por to – Emí lia Fer -
nan des – Se bas tião Ro cha – Ger son Ca ma ta –
Fran ce li no Pe re i ra – Ro me ro Jucá.

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 976, 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 147, de
2001 (nº 699/2000, 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 Ca ma rá
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 Ca ma ra gi be,
Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Co e lho

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 147, de 2001 (nº 699, 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 Ca ma rá 
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 Ca ma ra gi be, Esta do de Per nam bu co.

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 127,
de 5 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 So ci e da de Rá dio Co -
mu ni tá ria Ca ma rá FM:

• Pre si den te – Ana Flá via Ro mu al do Lima
• Se cre tá rio Ge ral – Ema nu el Car do so de Ma ce do
• Te sou re i ro – Isa i as Fer nan des da Cu nha
• Di re tor de Cul tu ra – Sil vio Gle is son 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 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 147, 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
Ca ma rá 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, 4 de se tem bro de 2001. – 
Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da
Pre si dên cia – José Co e lho, Re la tor  – Álva ro Dias –

Ney Su as su na – Ca sil do Mal da ner – Osmar Dias –
Ge ral do Althoff – Hugo Na po leão – Pe dro Ubi ra ja -
ra – Ju vên cio da Fon se ca – Pe dro Piva – Ma u ro Mi -
ran da – Na bor Jú ni or – Emí lia Fer nan des – Lú cio
Alcân ta ra.

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 977, 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 165, de
2001 (nº 704 de 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 João So a res Leal So bri nho, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Teó fi lo Oto ni,
Esta do de Mi nas Ge ra is”.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

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 de 2 de ju nho de
2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ti va
e Cul tu ral João So a res Leal So bri nho 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 Teó fi lo
Oto ni, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Nos ter mos do § 1º 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 Oli ve i ra Fi lho, 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 e 
Cul tu ral João So a res Leal So bri nho

• Di re tor Pre si den te – Luiz Gon za ga So a res Leal
• Di re tor Se cre tá rio – Luiz Ge ral do So a res Leal
• Di re tor Fi nan ce i ro – Va les ka Pa trí cia Leal

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 a 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.”

O mu ni cí pio de Teó fi lo Oto ni é um dos mais im -
por tan tes dos va les do Je qui ti nho nha e Mu cu ri. Tem
cer ca de 130 mil ha bi tan tes e uma for te eco no mia,
tan to in dus tri al como agrí co la.

A meia dis tân cia de Belo Ho ri zon te e do Rio de 
Ja ne i ro, Teó fi lo Oto ni ofe re ce a seus ha bi tan tes uma 
am pla gama de ser vi ços edu ca ci o na is, in clu si ve cur -
sos su pe ri o res de Admi nis tra ção de Empre sas, Di re -
i to, Le tras e Pe da go gia.

Seus qua tro jor na is e oito emis so ras de rá dio
con tri bu em for te men te para o de sen vol vi men to so ci -
al, cul tu ral, po lí ti co e eco nô mi co do mu ni cí pio, o
qual, tan to como par la men tar, na Câ ma ra e no Se -
na do, como Go ver na dor, vi si tei di ver sas ve zes e
man ti ve pro du ti vos con ta tos com suas prin ci pa is li -
de ran ças po lí ti cas.

É, por tan to, com gran de sa tis fa ção, que dou
pa re cer fa vo rá vel à ins ta la ção da pri me i ra emis so ra
de te le vi são de Teó fi lo Oto ni, es pe ci al men te por tra -
tar-se de uma TV edu ca ti va e, em con se qüên cia,
for te men te com pro me ti da com o de sen vol vi men to
cul tu ral do mu ni cí pio.



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 704, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2001. –
Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te, no exer cí cio da
Pre si dên cia –  Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor – Lú cio
Alcân ta ra – Ju vên cio da Fon se ca – Pe dro Ubi ra ja -
ra – Pe dro Piva – Na bor Jú ni or – Car los Pa tro cí nio
– José Co e lho – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ca sil do
Mal da ner – Se bas tião Ro cha – Fre i tas Neto – Ma u -
ro Mi ran da – Osmar Dias – Ney Su as su na – Hugo
Na po leão – Álva ro Dias – Emí lia Fer nan des –
Arlin do Por to – Ge ral do Althoff (sem voto) – Jo nas
Pi nhe i ro (sem voto).

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 N. 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 978, 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 172, de
2001 (nº 738 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 São Pa u lo 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
Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pe dro Ibi 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 172, de 2001 (nº 738, 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 São Pa u lo 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 São Pa u lo, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 404, 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 30 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 § 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 São Pa u lo Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Ma no el Fran cis co da Sil va Neto 71.420
Vera Lú cia da Sil va Vi e i ra 71.420
Pa u lo Cé sar Mar ques De Ve las co 57.160
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 Nár cio Ro dri gues.

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 Rá dio Co me ta S.A., ob ser van do-se ain da
que a Por ta ria nº 155, de 7 de fe ve re i ro de 1975, que
re no vou a con ces são, trans fe riu a ou tor ga para a Rá -
dio Jor nal de São Pa u lo Ltda, ten do sido trans fe ri da,
pos te ri or men te, a con ces são para a Rá dio São Pa u lo
Ltda., por for ça do De cre to de 29 de de zem bro de
1998, pu bli ca do no dia 30 se guin te. Eis 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. lº 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.

II – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 172, 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 São Pa u lo 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,
com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 172, de 2001, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to de 30 de mar ço de 1999, que re no va por dez
anos, a par tir de lº de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio São Pa u lo Ltda., ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Co me ta S.A. e, pos te ri or men te, à Rá dio Jor nal
de São Pa u lo 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 Pa u lo, 
Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2001. –
Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da
Pre si dên cia – Pe dro Ubi ra ja ra, Re la tor – Lú cio



Alcân ta ra – Ge ral do Althoff – Álva ro Dias – Na bor
Jú ni or – Ma u ro Mi ran da – Osmar Dias – Ca sil do
Mal da ner – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma -
ta – Emí lia Fer nan des – Se bas tião Ro cha – Arlin do 
Por to – Fran ce li no Pe re i ra.

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 me ri ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1lº 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 dc 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 979,  DE 2001

Da Co mis são de Edu ca çao, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 190, de
2001 (nº 784 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 Ami gos Ca -
fe lân dia – ACAFE 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 fe lân dia, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Osmar 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 190, de 2001 (nº 784, 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 Ami gos
Ca fe lân dia – ACAFE 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 fe lân dia, Esta do do
Pa ra ná.

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 180,
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 § 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 Co mu ni -
tá ria de Ami gos Ca fé lân dia – ACAFE:

• Pre si den te – He lio Bel li
• Vice-Pre si den te – Mar ta Ma ri as Mar ques
• Se cre tá rio – José Osa no de Sou za
• Pri me i ro Se cre tá rio – Ange la Ma ria Beb ber Bel li
• 1º Te sou re i ro – Anto nia Go mes de Sou za
• Te sou re i ro – Car los Alber to Mar ques
• Di re tor de Co mu ni ca ção – Di a ne Pe re i ra de Anda 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 Pa u lo Octa vio.

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 190, 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 Ami gos Ca -
fe lân dia – ACAPE 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, 4 de abril de 2001. – Mo re i ra 
Men des, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da Pre si dên -
cia, – Osmar Dias, Re la tor – Lú cio Alcân ta ra – Ge -
ral do Althoff – Álva ro Dias – Na bor Jú i or – Ma u ro
Mi ran da – Pe dro Ubi ra ja ra – Ca sil do Mal da ner –
Ju vê cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Se bas tião 
Ro cha – Emí lia Fer nan des – Arlin do Por to – Fran -
ce li no Pe re i ra.

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 980, 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 195, de
2001 (nº 799/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za o
Clu be de Mães Nos sa Se nho ra da Con ce -
i ção" a exe cu tar Ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pe nal va, Esta -
do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor José Co e lho

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 195, de 2001 (nº 799, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za o Clu be de Mães ‘Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção’ a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Pe nal va, Esta do do Ma ra nhão.

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 223,
de 31 de maio dc 2000, que au to ri za a exp 1o 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 do Clu be dc Mães Nos -
sa Se nho ra da Con ce i ção:

• Pre si den te – Cla ra Eu gê nia M. San tos

• Vice-Pre si den te – Ma ria Jo a qui na Gon çal ves

• 1ª Se cre tá ria – Ma ria Fran cis ca M. Ri be i ro

• 2ª Se cre tá ria – Oci néa de Je sus Fon se ca Mar tins

• 1ª Te sou re i ra – Angé li ca Ma ria Aze ve do Trin da de

• 2ª Te sou re i rao – Van derly Fon se ca Fi gue i re 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 Mar cio Ro dri gues.

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 te -
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 195, 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 Clu be de Mães ”Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção“ 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, 4 de abril de 2001. – Mo re i ra 
Men des, ViCe-Pre si den te no Exer cí cio da Pre si den -
cia – José Co e lho, Re la tor  – Lú cio Alcân ta ra  –  Ge -
ral do Althoff  –  Álva ro Dias  –  Na bor Jú ni or  –  Ma -
u ro Mi ran da  –  Pe dro Ubi ra ja ra – Ca sil do Mal da -
ner  –  Ju vên cio da Fon se ca  –  Osmar Dias  – 
Hugo Na po leão  –  Pe dro Piva  –  Ney Su as su na  – 
Fran ce li no Pe re i ra  –  Se bas tião Ro cha  –  Emí lia
Fer nan des.

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 981, 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 203, de
2001 (nº 756/2000, 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 Amé ri co de
Cam pos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Amé ri co de 
Cam pos, 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 203, de 2001 (nº 756, de
2000, na Ca 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 Amé ri co de
Cam pos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Amé ri co de Cam pos, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 514, 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 62, 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 Co mu ni -
tá ria Amé ri co de Cam pos:

• Pre si den te – Cé sar Schu ma her de Alon so Gil

• Vice-Pre si den te – Ana Pen te a do Pi res
• Se cre tá rio Exe cu ti vo – João Ba tis ta Ber nar do

• Te sou re i ro – Elio Luiz Car do so

• Pre si den te do Con se lho Co mu ni tá rio  – 
   Ha ri ton Goes

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 Nár cio Ro -
dri gues.

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 203, 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 Amé ri co 
de Cam pos 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, 4 de se tem bro de 2001. –
Mo re i ra Men des, Vice-pre si den te no exer cí cio  da
Pre si dên cia – Pe dro Piva, Re la tor – Lú cio Alcân ta ra 
– Ge ral do Althoff – Alva ro Dias – Na bor Jú ni or –
Ma u ro Mi ran da – Pe dro Ubi ra ja ra – Ca sil do Mal da -
ner – Ju vên cio da Fon se ca – Osmar Dias – Emi lia
Fer nan des – Arlin do Por to – Se bas tião Ro cha –
Ger son Ca ma ta – Fran ce li no Pe re i ra.

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 982, 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 207, de
2001 (nº 803/2000, 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 União Co mu ni tá ria
Zona 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 São Bor ja,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 207, de 2001 (nº 803, 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 União Co mu ni tá ria Zona 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 São Bor ja, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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 248,
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 Cul tu ral
União Co mu ni tá ria Zona Sul:

• Pre si den te – Iba ro San tos Ro dri gues
• Vice-Pre si den te – Vâ nia Cris ti na Ro dri gues
 Vi tó ria
• Se cre tá rio-Ge ral – Jor ge Luís Gou lart Roos
• 2º Se cre tá rio – Neli Mar ques Ortiz
• 1º Te sou re i ro – Antô nio Alber to Sil va Dias
• 2º Te sou re i ro – Sel ví rio da Luz Jor na da;
• Di re tor de Ope ra ções – Pa u to Roni Mal ga rim
• Vice-Di re tor de Ope ra ções – Alber to Mar ques
 Pi res
• Di re tor Cul tu ral e Co mis são So ci al – Di na man ti na
Ve las que dos San tos

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 207, 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 Cul tu ral União Co mu -
ni tá ria Zona 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, 4 de se tem bro de 2001. –
Mo re i ra Men des, Vice-pre si den te no exer cí cio da
Pre si dên cia – Emí lia Fer nan des, Re la to ra – Lú cio
Alcân ta ra – Ge ral do Althoff – Alva ro Dias – Na bor
Jú ni or – Ma u ro Mi ran da – Pe dro Ubi ra ja ra – Ca sil -
do Mal da ner – Ju vên cio da Fon se ca – Osmar Dias
– Hugo Na po leão – Ney Su as su na – Ger son Ca ma -
ta – Fran ce li no Pe re i ra – Se bas tião Ro cha.

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 983, 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 211, de
2001 (nº 830/2000, 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 Cul tu ral e Artís ti co de Bra ga ney a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Bra ga ney, Esta do do
Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Osmar 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 211, de 2001 (nº 830, 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 De sen vol -
vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Bra ga ney a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bra -
ga ney, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.354,
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 320,
de 5 de ju lho 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 De sen vol vi men to Cul tu ra e Artís ti co de Bra -
ga ney:

• Pre si den te – Luíz Alber to Chi mel lo

• Vice-Pre si den te – Odir Pi col lo

• 1º Se cre tá rio – Dár cio Schultz

• 2º Se cre tá rio – Van der ley Pe re i ra dos San tos

• 1º Te sou re i ro – Del fe Gran do To i go

• 2º Te sou re i ro – Nel son Qu i ri no dos San tos

• 1º Dir. Admi nis tra ti vo – João Car los Gus so

•  2º Dir. Admi nis tra ti vo – José Arma u ri Ca pe i et 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, 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 211, 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 De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Bra ga ney 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, 4 de se tem bro de 2001. –
Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da
Pre si dên cia – Osmar Dias, Re la tor – Lú cio Alcân ta -
ra – Ge ral do Althoff – Álva ro Dias – Na bor Jú ni or – 
Ma u ro Mi ran da – Pe dro Ubi ra ja ra – Ca sil do Mal da -
ner – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta –
Fran ce li no Pe re i ra – Se bas tião Ro cha – Arlin do
Por to – Emí lia Fer nan des.

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

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 os
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 295 e 296, de
2001, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de -
ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do
art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do
com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de rão
re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe -
ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (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 De cre to Le gis la ti vo nºs 297 a 301, de
2001, li dos an te ri or men te, vão à Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal onde, nos ter mos



do art. 376, III, do Re gi men to Inter no, te rão o pra zo de 
cin co dias úte is para re ce bi men to de emen das, fin do
o qual a re fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte is,
pror ro gá ve is por igual pe río do, para opi nar so bre as
pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
6 de se tem bro de 2001 e pu bli cou no dia 10 do mes -
mo mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.230, que
”Alte ra a Lei nº 10.213, de 27 de mar ço de 2001, que
de fi ne nor mas de re gu la ção para o se tor de me di ca -
men tos, ins ti tui a Fór mu la Pa ra mé tri ca de Re a jus te
de Pre ços de Me di ca men tos – FPR e cria a Câ ma ra
de Me di ca men tos“.

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:

SENADORES

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

Edu ar do Si que i ra Cam pos José Agri pi no
Pa u lo Sou to Anto nio Car los Jú ni or

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do Pe dro Piva

Blo co 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 Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

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
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Iná cio Arru da Edu ar do Cam pos

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 13 -9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Di a14-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 15-9-2001 – 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

Até 24-9-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  9-10-2001 – 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) – 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 512, 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 Lei da Câ ma ra nº 23, DE 2001 (PL nº
3.115/1997, na CD), que “al te ra e acres cen ta dis po si -
ti vos na Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, que 
dis põe so bre as So ci e da des por Ações, e na Lei nº
6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que dis põe so bre o 
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os”.

Sala das Co mis sões, 12 de se tem bro de 2001. – 
Lú cio Alcân ta ra – Pa u lo Har tung – Pe dro Piva –
José Agri pi no – José Alen car – Fran ce li no Pe re i ra 
– Ger son Ca ma ta – Arlin do Por to – Ro me ro Jucá –
Osmar Dias – Ber nar do Ca bral – Edu ar do Su plicy
– Bel lo Par ga – Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to que aca ba de ser lido será vo -



ta do após a Ordem do Dia, na for ma do dis pos to no
art. 340, in ci so II, do Re gi men to Inter no. 

So bre a mesa, pro je tos de lei 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 169, DE 2001

Alte ra dis po si ti vo da Lei nº 9.427, de 
26 de de zem bro de 1996, que ins ti tui a
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca,
dis ci pli na o re gi me das con ces sões de
ser vi ços pú bli cos de ener gia elé tri ca e dá 
ou tras pro vi dên ci as".

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 15 da Lei nº 9.427, de 26 de de -

zem bro de 1996, que ins ti tui a Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca e dis ci pli na o re gi me das con ces sões 
de ser vi ços pú bli cos de ener gia elé tri ca, pas sa a vi go -
rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo ter ce i ro:

“Art. 15. .................................................
§ 3º So men te é per mi ti da a co bran ça

para con su mi do res re si den ci a is pela ener gia
efe ti va men te con su mi da, fi can do ve da da a
co bran ça do cha ma do cus to dis po ni bi li da de.

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção des ti na-se a eli mi nar a
co bran ça da taxa mí ni ma de ener gia para con su mi do -
res re si den ci a is. A Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia Elé tri ca, na Re so lu ção nº 16, de 21 de ju nho
de 2001, acres cen tou o se guin te § 7º ao art. 4º da Re -
so lu ção nº 4 da mes ma Câ ma ra, de 22 de maio de
2001:

“Art. 4º ...................................................
§ 7º As fa tu ras de ener gia elé tri ca cujo 

con su mo me di do seja in fe ri or à res pec ti va
meta e não ex ce da a 100 kWh se rão cal cu -
la das me di an te a apli ca ção da  ta ri fa es pe -
cí fi ca ao con su mo ve ri fi ca do, con ce den -
do-se o bô nus de vi do e não se apli can do o
cus to de dis po ni bi li da de".

A Câ ma ra de Ges tão da Cri se sus pen deu a
co bran ça do cha ma do cus to de dis po ni bi li da de, para 
que o con su mi dor pu des se re ce ber o va lor in te gral
do bô nus ao qual ele fa ria jus. Espe ra va-se, com
essa me di da, es ti mu lar a eco no mia de ener gia,

mes mo en tre aque les con su mi do res com con su mo
igual ou in fe ri or a 100 kWh.

O ob je ti vo des te pro je to de lei é o de eli mi nar de
for ma de fi ni ti va a co bran ça do cus to de dis po ni bi li da -
de. O con su mi dor deve pa gar uni ca men te pela ener -
gia que con so me. Além de ser mais jus to, cons ti tui um 
es tí mu lo im por tan te ao uso mais ra ci o nal dos re cur -
sos. Se um pe que no con su mi dor sou ber que po de rá
eco no mi zar e pa gar uni ca men te pelo que con su miu
ele terá todo o in te res se em re du zir seu con su mo. E
essa re du ção de con su mo de ve ria ser o ob je ti vo do
país sem pre, e não ape nas du ran te a vi gên cia do ra ci -
o na men to.

Ten do em vis ta que a me di da tra rá con si de rá ve -
is be ne fí ci os não só do pon to de vis ta do pe que no
con su mi dor re si den ci al mas tam bém do uso mais ra -
ci o nal da ener gia elé tri ca, pe di mos o apo io dos no -
bres co le gas para a apro va ção da pre sen te pro po si -
ção.

Sala das Ses sões, em 13 de se tem bro de 2001.
– Se na dor Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA,  ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

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

Art. 15. Enten de-se por ser vi ço pelo pre ço o re -
gi me eco nô mi co-fi nan ce i ro me di an te o qual as ta ri fas
má xi mas do ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca são fi -
xa das:

I – no con tra to de con ces são ou per mis são re -
sul tan te de li ci ta ção pú bli ca, nos ter mos da Lei nº

8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995;

II – no con tra to que pror ro gue a con ces são exis -
ten te, nas hi pó te ses ad mi ti das na Lei nº 9.074, de 7
de ju lho de 1995;

III – no con tra to de con ces são ce le bra do em de -
cor rên cia de de ses ta ti za ção, nos ca sos in di ca dos no
art. 27 da Lei nº 9.074, de 7 de ju lho de 1995;

IV – em ato es pe ci fi co da Ane el, que au to ri ze a
apli ca ção de no vos va lo res, re sul tan tes de re vi são ou
de re a jus te, nas con di ções do res pec ti vo con tra to.

§ 1º A ma ni fes ta ção da Ane el para a au to ri za -
ção exi gi da no in ci so IV des te ar ti go de ve rá ocor rer no 
pra zo má xi mo de trin ta dias a con tar da apre sen ta ção 
da pro pos ta da con ces si o ná ria ou per mis si o ná ria, ve -
da da a for mu la ção de exi gên ci as que não se li mi tem à 
com pro va ção dos fa tos ale ga dos para a re vi são ou re -
a jus te, ou dos ín di ces uti li za dos.



§ 2º A não-ma ni fes ta ção da Ane el, no pra zo in -
di ca do, re pre sen ta rá a ace i ta ção dos no vos va lo res
ta ri fá ri os apre sen ta dos, para sua ime di a ta apli ca ção.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 22 DE MAIO DE 2001

O Pre si den te da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia Elé tri ca – GCE, faz sa ber que a Câ ma ra, no
uso de suas atri bu i ções e nos ter mos dos arts. 2º, 5º,
13 e se guin tes da Me di da Pro vi só ria no 2.148-1, de
22 de maio de 2001, ado tou a se guin te

Re so lu ção:
....................................................................................

Art. 4º Apli cam-se aos con su mi do res re si den ci -
a is, a par tir de 4 de ju nho de 2001, as se guin tes ta ri -
fas:

I – para a par ce la do con su mo men sal in fe ri or
ou igual a 200 kWh, a ta ri fa es ta be le ci da em Re so lu -
ção da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca –
ANEEL;

II – para a par ce la do con su mo men sal su pe ri or
a 200 kWh e in fe ri or ou igual a 500kWh, a ta ri fa es ta -
be le ci da em Re so lu ção da Ane el acres ci da de cin -
qüen ta por cen to do res pec ti vo va lor;

III – para a par ce la do con su mo men sal su pe ri or a
500 kWh, a ta ri fa es ta be le ci da em Re so lu ção da Ane el
acres ci da de du zen tos por cen to do res pec ti vo va lor.

§ 1º Aos con su mi do res re si den ci a is cujo con su -
mo men sal seja in fe ri or à res pec ti va meta con ce -
der-se-á bô nus in di vi du al (Bn)cal cu la do da se guin te
for ma:

I – para o con su mo men sal igual ou in fe ri or a
100 kWh, Bn=2.(Tn-Tc), onde:

a) Tn cor res pon de ao va lor, cal cu la do so bre a
ta ri fa nor mal, da res pec ti va meta de con su mo, ex clu í -
dos im pos tos, ta xas ou ou tros ônus ou co bran ças in -
clu í das na con ta; e

b) Tc cor res pon de ao va lor ta ri fa do do efe ti vo
con su mo do be ne fi ciá rio, ex clu í dos im pos tos, ta xas e
ou tros ônus ou co bran ças in clu í dos na con ta;

II – para o con su mo men sal su pe ri or a 100kWh,
Bn será igual ao me nor va lor en tre aque le de ter mi na -
do pela alí nea c des te in ci so e o pro du to de CR por V,
sen do:

a) CR=s/S, onde s é a di fe ren ça en tre a meta fi -
xa da na for ma do art. 3º e o efe ti vo con su mo men sal
do be ne fi ciá rio, e S é o va lor agre ga do des tas di fe ren -
ças para to dos os be ne fi ciá ri os;

b) V igual à soma dos va lo res fa tu ra dos em de -
cor rên cia da apli ca ção dos per cen tu a is de que tra tam
os in ci sos II e III do ca put des te ar ti go e des ti na dos

ao pa ga men to de bô nus, de du zi dos os re cur sos des -
ti na dos a pa gar os bô nus dos con su mi do res de que
tra ta o in ci so I des te pa rá gra fo;

c) o va lor má xi mo do bô nus por kWh in fe ri or ou
igual à me ta de do va lor do bô nus por kWh re ce bi do
pe los con su mi do res de que tra ta o in ci so I des te pa rá -
gra fo.

§ 2º O va lor do bô nus cal cu la do na for ma do § 1º 
não ex ce de rá ao da res pec ti va con ta men sal do be -
ne fi ciá rio.

§ 3º Obser va do o dis pos to nos §§ 4º e 5º des te
ar ti go, fica man ti da a clas si fi ca ção atu al men te em pre -
ga da de con su mi dor de ba i xa ren da.

§ 4º Nos ca sos em que a clas si fi ca ção como
con su mi dor de ba i xa ren da é fe i ta com base no con -
su mo men sal e sem re la ção com in di ca do res so ci o e -
co nô mi cos, o va lor re fe ren ci al da clas si fi ca ção de ve rá 
ser re du zi do na pro por ção das me tas es ta be le ci das
nes ta re so lu ção.

§ 5º No vos con su mi do res se rão re gu lar men te
clas si fi ca dos se gun do os cri té ri os já re gu la men ta dos
para cada em pre sa.

§ 6º Os per cen tu a is de au men to das ta ri fas a que 
se re fe rem os in ci sos II e III do ca put não se apli ca rão
aos con su mi do res que ob ser va rem as res pec ti vas me -
tas de con su mo de fi ni das na for ma do art. 3º. (Pa rá gra -
fo in clu í do pela Re so lu ção nº 16, de 21-6-2001)

§ 7º As fa tu ras de ener gia elé tri ca cujo con su mo
me di do seja in fe ri or à res pec ti va meta e não ex ce da a
100kWh se rão cal cu la das me di an te a apli ca ção da
ta ri fa es pe cí fi ca ao con su mo ve ri fi ca do, con ce den -
do-se o bô nus de vi do e não se apli can do o cus to de
dis po ni bi li da de.

(Pa rá gra fo in clu í do pela Re so lu ção nº 16, de
21-6-2001)
....................................................................................

RE SO LU ÇÃO Nº 16, DE 21 DE JU NHO DE 2001

O Pre si den te da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia Elé tri ca – GCE, no uso de suas atri bu i ções,
por de ci são ad re fe ren dum, ou vi dos pre vi a men te os
mem bros do nú cleo exe cu ti vo na for ma do § 5º do art.
3º da Me di da Pro vi só ria nº 2.152-2, de 1º de ju nho de
2001,

Re sol ve:
....................................................................................

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cas, de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra e de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ca ben do
à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)



PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 170, 2001

De no mi na “Pon te Nos sa Se nho ra
do Pan ta nal” a pon te so bre o Rio Pa ra -
guai, si tu a da na BR-262, no Mu ni cí pio de
Co rum bá, no Esta do do Mato Gros so do
Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É de no mi na da “Pon te Nos sa Se nho ra do

Pan ta nal” a pon te so bre o Rio Pa ra guai, si tu a da na
BR-262, no Mu ni cí pio de Co rum bá, no Esta do do
Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Esta Lei 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 é fe i ta ten do em vis ta o
aba i xo-as si na do, que se gue em ane xo, com mi lha res
de as si na tu ras, que nos foi en ca mi nha do pela po pu la -
ção do Esta do do Mato Gros so do Sul, em es pe ci al
dos mu ni cí pi os de Co rum bá e La dá rio.

A cam pa nha pelo nome pro pos to foi li de ra da
pela Di o ce se de Co rum bá, que re ce beu ade são em
mas sa da po pu la ção, que é re li gi o sa e de vo ta de Nos -
sa Se nho ra.

O Bis po di o ce sa no, Dom Mil ton San tos, é um lí -
der ama do pelo povo, atra vés de quem a po pu la ção
ma ni fes tou o seu de se jo.

A re fe ri da pon te faz a li ga ção de fi ni ti va do Bra sil
com o pan ta nal, na re gião sul, ao mes mo tem po em
que faz a li ga ção ro do viá ria com a Bo lí via, rumo ao
Pa cí fi co. Tem ela a ex ten são de 1.890 me tros em con -
cre to ar ma do, com um vão cen tral de 110 me tros,
para na ve ga ção.

Sala das Ses sões. 13 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca – Se na dor Lú dio
Co e lho – Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 171, DE 2001

Acres cen ta Se ção XIV-A ao Ca pí tu lo 
I do Tí tu lo III da Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para, dis -
por so bre os di re i tos cons ti tu ci o nal men -
te as se gu ra dos aos tra ba lha do res avul -
sos e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,

apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de lº de maio de
1943, pas sa a vi go rar acres ci da, ao Ca pí tu lo I do Tí tu -
lo III, da se guin te Se ção XIV-A:

“Se ção XIV-A
Dos tra ba lha do res avul sos

“Art. 350-A. Aos tra ba lha do res avul sos, 
ob ser va das as ve da ções, a pro te ção e as
ga ran ti as cons tan tes dos in ci sos IV, V, VI,
VII, X, XX, XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXX,
XXXI, XXXII e XXXIII do art. 7º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, são re co nhe ci dos os se guin tes 
di re i tos:

I – in de ni za ção com pen sa tó ria nas
des pe di das ar bi trá ri as ou sem jus ta ca u sa,
equi va len te a oito por cen to da re mu ne ra ção 
anu al au fe ri da pelo tra ba lha dor ou o mes mo 
per cen tu al da re mu ne ra ção acu mu la da
quan do o em pre ga do for afas ta do an tes de
com ple tar um ano;

II – con ta gem do tem po de ser vi ço
pres ta do como avul so para efe i to de re ce bi -
men to do se gu ro-de sem pre go, em caso de
de sem pre go in vo lun tá rio;

III – fun do de ga ran tia do tem po de
ser vi ço ou acrés ci mo de im por tân cia equi -
va len te na re mu ne ra ção;

IV – dé ci mo ter ce i ro sa lá rio equi va len -
te a oito por cen to da re mu ne ra ção au fe ri da
no ano ca len dá rio;

V – adi ci o nal no tur no e hora re du zi da
na jor na da no tur na, ob ser va dos os li mi tes e
per cen tu a is pre vis tos na le gis la ção tra ba -
lhis ta;

VI – sa lá rio fa mí lia, ob ser va dos os ter -
mos e con di ções da le gis la ção pre vi den ciá -
ria;

VII – du ra ção do tra ba lho nor mal não
su pe ri or a oito ho ras diá ri as e qua ren ta e
qua tro se ma na is, fa cul ta da a com pen sa ção
de ho rá ri os e a re du ção da jor na da, me di an -
te acor do ou con ven ção co le ti va de tra ba -
lho;

VIII – jor na da de seis ho ras para o tra -
ba lho re a li za do em tur nos inin ter rup tos de
re ve za men to, sal vo ne go ci a ção co le ti va;

IX – re pou so se ma nal re mu ne ra do,
pre fe ren ci al men te aos do min gos, ou re mu -
ne ra ção equi va len te;



X – re mu ne ra ção do ser vi ço ex tra or di -
ná rio su pe ri or, no mí ni mo, em cin qüen ta por 
cen to à do nor mal;

XI – gozo de fé ri as anu a is re mu ne ra -
das com, pelo me nos, um ter ço a mais do
que o sa lá rio nor mal, ou acrés ci mo equi va -
len te na re mu ne ra ção;

XII – li cen ça à ges tan te, sem pre ju í zo
do em pre go e do sa lá rio, com a du ra ção de
cen to e vin te dias;

XIII – li cen ça-pa ter ni da de de cin co
dias, fa cul ta da a sua con ver são em pe cú nia;

XIV – avi so pré vio pro por ci o nal ao
tem po de ser vi ço, sen do no mí ni mo de trin ta 
dias, quan do o tra ba lho Avul so for pres ta do
com re gu la ri da de e por mais de três me ses;

XV – adi ci o nal de re mu ne ra ção pa ras
as ati vi da des pe no sas, in sa lu bres ou pe ri go -
sas, ob ser va dos as con di ções e li mi tes fi xa -
dos na le gis la ção tra ba lhis ta;

XVI – in te gra ção à Pre vi dên cia So ci al;
XVII – se gu ro con tra aci den tes de tra -

ba lho, a car go do sin di ca to in ter me diá rio,
sem ex clu ir a in de ni za ção a que es tão obri -
ga das as par tes, quan do in cor re rem em
dolo ou cul pa.

XVIII – ação, quan to aos cré di tos re -
sul tan tes das re la ções de tra ba lho, com pra -
zo pres cri ci o nal de cin co anos para os tra -
ba lha do res avul sos, ur ba nos e ru ra is, até o
li mi te de dois anos após a ex tin ção do con -
tra to de tra ba lho.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se tra ba -
lha dor avul so, para os efe i tos des ta Se ção,
o tra ba lha dor con tra ta do para re a li za ção
de tra ba lhos es pe cí fi cos e de ter mi na dos,
me di an te in ter me di a ção re mu ne ra ção
atra vés de sin di ca to e a esse su bor di na do
ju ri di ca men te.

Art. 350-B. Os di re i tos cons ti tu ci o nal -
men te as se gu ra dos aos tra ba lha do res avul -
sos, dis cri mi na dos no ar ti go an te ri or, se rão
pa gos pe los to ma do res de ser vi ços que adi -
ci o na rão, ao sa lá rio ajus ta do, uma im por tân -
cia des ti na da a esse fim e, quan do for o
caso, pela Pre vi dên cia So ci al.

Art. 350-C. Os Sin di ca tos re pre sen ta ti -
vos das res pec ti vas ca te go ri as pro fis si o na is
agi rão como in ter me diá ri os, re ce ben do as
im por tân ci as cor res pon den tes aos di re i tos,
fis ca li zan do o pre en chi men to das con di -

ções, le ga is e re gu la men ta res, aqui si ti vas
do di re i to, e efe tu an do o pa ga men to dos di -
re i tos aos tra ba lha do res, sin di ca li za dos ou
não, que fi ze rem jus a elas."

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo, den tro de ses sen ta
dias, re gu la men ta rá a pre sen te Lei, de fi nin do as ati vi -
da des su je i tas ao re gi me des ta lei e a for ma de con -
ver são dos di re i tos em pe cú nia, quan do for o caso, fi -
xan do o quan ti ta ti vo per cen tu al a ser acres ci do ao sa -
lá rio para a co ber tu ra dos di re i tos e es ta be le cen do a
im por tân cia a ser re ce bi da pe los Sin di ca tos para
aten der à ne ces sá ri as des pe sas de ad mi nis tra ção.

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

Art. 4º Re vo ga-se a Lei nº 5.085, de 27 de agos -
to de 1966.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, no in ci so
XXXIV do art. 7º, pre vê a “igual da de de di re i tos en tre
o tra ba lha dor com vín cu lo em pre ga tí cio per ma nen te
e o tra ba lha dor avul so”. Tra ta-se de uma nor ma de in -
ques ti o ná vel jus ti ça, des ti na da a ga ran tir tra ta men to
igua li tá rio aos tra ba lha do res. Aque les que pos su em
vín cu lo em pre ga tí cio, mu i tas ve zes, pres tam tra ba lho
de na tu re za si mi lar ao pres ta do pe los tra ba lha do res
avul sos. Há ape nas di fe ren ças nas for mas de con tra -
ta ção e na con ce i tu a ção ju rí di ca des sas duas es pé ci -
es de tra ba lho. Na prá ti ca, en tre tan to, são mu i tas as
di fi cul da des para to mar re a li da de os ob je ti vos de dis -
po si ti vo cons ti tu ci o nal. 

O tra ba lho avul so pos sui es pe ci fi ci da des que di -
fi cul tam a sua con ce i tu a ção e são mu i tas as es pé ci es
de ati vi da des de sen vol vi das por es ses pro fis si o na is.
Para ten tar es ta be le cer li mi tes con ce i tu a is ado ta mos
a in ter me di a ção sin di cal como um dos re fe ren ci a is
bá si cos no mo men to da de fi ni ção do tra ba lho avul so.
A na tu re za das ati vi da des de sen vol vi das, em nos so
en ten di men to, vol ta das para a pres ta ção de tra ba lhos 
ou ta re fas es pe cí fi cas e de ter mi na das, tam bém ser ve 
para a de fi ni ção do âm bi to de apli ca ção da nor ma. De 
qual quer for ma, es ta mos pre ven do a de fi ni ção re gu -
la men tar de qua is as ati vi da des se in clu em no âm bi to
de apli ca ção da lei.

Ou tra ca rac te rís ti ca do tra ba lho avul so diz res -
pe i to aos in ter va los tem po ra is en tre o exer cí cio de um 
tra ba lho ou uma ta re fa e ou tra. A na tu re za des ta mo -
da li da de de tra ba lho per mi te o pa ga men to em di nhe i -
ro da ma i o ria dos di re i tos. No caso dos di re i tos ao re -
pou so se ma nal re mu ne ra do e das fé ri as, por exem -
plo, fa cul ta-se ao em pre ga do a fle xi bi li da de de usu -
fruí-los quan do es ti ver afas ta do do tra ba lho. No mí ni -



mo, es ses di re i tos, se con ver ti dos em di nhe i ro, ser -
vem como uma es pé cie de pou pan ça.

A exis tên cia de nor mas cla ras, in se ri das na
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho para dis ci pli nar o
tra ba lho avul so, cer ta men te au men ta rá a se gu ran ça
ju rí di ca nas re la ções es ta be le ci das en tre tra ba lha do -
res, sin di ca tos e to ma do res de ser vi ço. A in ter me di a -
ção sin di cal pode ser uma al ter na ti va para ati vi da des
que não tem a con ti nu i da de exi gi da pela re la ção de
em pre go. O sin di ca to in ter me diá rio, en tre tan to, deve
man ter um con tra to re gu lar e es tá vel com os tra ba lha -
do res avul sos, as su min do as suas res pon sa bi li da des. 
E a con ver são em pe cú nia de al guns di re i tos pode ser 
uma for ma de ga ran ti-los sem cri ar uma bu ro cra cia
ex ces si va e uma es ta bi li da de ilu só ria.

É im por tan te que haja al gu ma fle xi bi li da de nas
re la ções de tra ba lho avul so. Nes se sen ti do, não há ra -
zão para cri ar mos nor mas por me no ri za das a res pe i to 
da fru i ção dos di re i tos as se gu ra dos pela Car ta Mag -
na. A re gu la men ta ção do Po der Exe cu ti vo pode de fi -
nir os pa râ me tros a se rem se gui dos na con ces são
dos di re i tos, a exem plo do que ocor re atu al men te com 
o De cre to nº 80.271, de 1º de se tem bro de 1977, que
re gu la men ta a con ces são de fé ri as anu a is re mu ne ra -
das aos tra ba lha do res avul sos. con ce di das pela Lei
nº 5.085, de 27 de agos to de 1966. Por si nal, es ta mos
pro pon do a re vo ga ção da Lei ci ta da para que pos sa
ser subs ti tu í da por uma re gu la men ta ção com ple ta
dos di re i tos pre vis tos nes ta pro po si ção.

Cre mos que o nos so pro je to de lei irá per mi tir a
ma te ri a li za ção de di re i tos que, dada a au sên cia de
uma nor ma in fra cons ti tu ci o nal a res pe i to, têm sido vi -
su a li za dos mais como prin cí pio cons ti tu ci o nal, para o
fu tu ro, do que como nor ma ob je ti va de apli ca ção ime -
di a ta.

Espe ra mos con tar com o apo io dos no bres Pa -
res para que a dis ci pli na do tra ba lho avul so pos sa ser
apri mo ra da e a ma té ria apro va da com al gu ma bre vi -
da de. Tra ta-se de uma me di da jus ta, que vem pre en -
cher uma la cu na no or de na men to do tra ba lho exis ten -
te des de a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988.

Sala das Ses sões, 13 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos e
ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:
....................................................................................

IV – sa lá rio mí ni mo, fi xa do em lei, na ci o nal men -
te uni fi ca do, ca paz de aten der às suas ne ces si da des
vi ta is bá si cas e às de sua fa mí lia com mo ra dia, ali -
men ta ção, edu ca ção, sa ú de, la zer, ves tuá rio, hi gi e ne, 
trans por te e pre vi dên cia so ci al, com re a jus tes pe rió -
di cos que lhe pre ser vem o po der aqui si ti vo, sen do ve -
da da sua vin cu la ção para qual quer fim;

V – piso sa la ri al pro por ci o nal à ex ten são – e à
com ple xi da de do tra ba lho;

VI – ir re du ti bi li da de do sa lá rio, sal vo o dis pos to
em con ven ção ou acor do co le ti vo;

VII – ga ran tia de sa lá rio, nun ca in fe ri or ao mí ni -
mo, para os que per ce bem re mu ne ra ção va riá vel;
....................................................................................

X – pro te ção do sa lá rio na for ma da lei, cons ti tu -
in do cri me sua re ten ção do lo sa;
....................................................................................

XX – pro te ção do mer ca do de tra ba lho da mu -
lher, me di an te in cen ti vos es pe cí fi cos, nos ter mos da
lei;
....................................................................................

XXII – re du ção dos ris cos ine ren tes ao tra ba lho,
por meio de nor mas de sa ú de, hi gi e ne e se gu ran ça;
....................................................................................

XXV – as sis tên cia gra tu i ta aos fi lhos e de pen -
den tes des de o nas ci men to até seis anos de ida de
em cre ches e pré-es co las;

XXVI – re co nhe ci men to das con ven ções e acor -
dos co le ti vos de tra ba lho;

XXVII – pro te ção em face da au to ma ção na for -
ma da lei;
....................................................................................

XXX – pro i bi ção de di fe ren ça de sa lá ri os, de
exer cí cio de fun ções e de cri té rio de ad mis são por
mo ti vo de sexo, ida de, cor ou es ta do ci vil;

XXXI – pro i bi ção de qual quer dis cri mi na ção no
to can te a sa lá rio e cri té ri os de ad mis são do tra ba lha -
dor por ta dor de de fi ciên cia;

XXXII – pro i bi ção de dis tin ção en tre tra ba lho
ma nu al, téc ni co e in te lec tu al ou en tre os pro fis si o na is
res pec ti vos;

XXIII – pro i bi ção de tra ba lho no tur no, pe ri go so
ou in sa lu bre aos me no res de de zo i to e de qual quer
tra ba lho a me no res de qua tor ze anos, sal vo na con di -
ção de apren diz;



XXXIV – igual da de de di re i tos en tre o tra ba lha -
dor com vín cu lo em pre ga tí cio per ma nen te e o tra ba -
lha dor avul so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

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

TÍTULO III 
Das Nor mas Espe ci a is de Tu te la do Tra ta lho

CAPÍTULO I 
Das Dis po si ções Espe ci a is so bre Du ra ção

e Con di ções de Tra ba lho

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

LEI Nº 5.085, DE 27 DE AGOSTO DE 1966

Re co nhe ce aos tra ba lha do res avul -
sos o di re i to a fé ri as.

Art. 1º É re co nhe ci do aos tra ba lha do res avul -
sos, in clu si ve aos es ti va do res, con fe ren tes e con ser -
ta do res de car ga e des car ga, vi gi as por tuá ri os, ar ru -
ma do res e en sa ca do res de café e de ca cau, o di re i to
a fé ri as anu a is re mu ne ra das, apli can do-se aos mes -
mos no que cou ber, as dis po si ções cons tan tes das
Se ções I a V, do Ca pí tu lo IV do tí tu lo II, ar ti gos 130 a
147, da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro va da 
pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de l943.

Art 2º As fé ri as se rão pa gas pe los em pre ga do -
res que adi ci o na rão ao sa lá rio nor mal do tra ba lha dor
avul so, uma im por tân cia des ti na da a esse fim.

Art 3º Os Sin di ca tos re pre sen ta ti vos das res -
pec ti vas ca te go ri as pro fis si o na is agi rão como in ter -
me diá ri os, re ce ben do as im por tâi i bi as cor res pon den -
tes às fé ri as, fis ca li zan do o pre en chi men to das con di -
ções, le ga is e re gu la men ta res, aqui si ti vas do di re i to, e 
efe tu an do o pa ga men to das fé ri as aos tra ba lha do res
sin di ca li za dos ou não, que fi ze rem jus a elas.

Art 4º O Po der Exe cu ti vo, den tro de 60 (ses sen -
ta) dias, re gu la men ta rá a pre sen te lei, fi xan do o
quan tum per cen tu al a ser acres ci do ao sa lá rio para o 
pa ga men to das fé ri as, que de ve rá ter em vis ta a re la -
ção exis ten te en tre o nú me ro de dias e ho ras tra ba -
lha das e os re fe ren tes às fé ri as, e es ta be le cen do a
im por tân cia a ser re ce bi da pe los Sin di ca tos para
aten der às ne ces sá ri as des pe sas de ad mi nis tra ção.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.
....................................................................................

DECRETO Nº 80.271, DE
 1º DE SETEMBRO DE 1977

Re gu la men ta a con ces são de fé ri as
anu a is re mu ne ra das aos tra ba lha do res
avul sos e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Os tra ba lha do res avul sos, sin di ca li za dos
ou não, te rão di re i to, anu al men te, ao gozo de um pe -
río do de fé ri as, sem pre ju í zo da res pec ti va re mu ne ra -
ção, apli can do-se, no que cou ber as dis po si ções
cons tan tes das Se ções I, II e VIII e ar ti go 142, do Ca -
pí tu lo IV do Tí tu lo II da Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho, com a re da ção do De cre to-Lei nº 1.535, de 13
de abril de 1977.

Art. 2º Para an te ce der ao pa ga men to das fé ri as
de que tra ta o ar ti go an te ri or, os re qui si tan tes ou to -
ma do res de ser vi ço con tri bu i rão com um adi ci o nal de
10% (dez por cen to), cal cu la do so bre a re mu ne ra ção
do tra ba lha dor.

§ 1º A con tri bu i ção re fe ri da nes te ar ti go será re -
co lhi da até o dia 10 (dez) do mês sub se qüen te ao da
re a li za ção do ser vi ço, di re ta men te pe los re qui si tan -
tes ou to ma do res de ser vi ço, à Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, para de pó si to em con ta es pe ci al in ti tu la da “Re -
mu ne ra ção de Fé ri as – Tra ba lha do res Avul sos”, em
nome do sin di ca to re pre sen ta ti vo da res pec ti va ca te -
go ria pro fis si o nal.

§ 2º Den tro do pra zo de 72 (se ten ta e duas) ho -
ras após a efe ti va ção do re co lhi men to re fe ri do no pa -
rá gra fo an te ri or, fi ca rão os re qui si tan tes ou to ma do -
res de ser vi ço, obri ga dos a en ca mi nhar ao sin di ca to
be ne fi ciá rio com pro van te do de pó si to.

§ 3º Em se tra tan do de tra ba lha dor avul so da
orla ma rí ti ma, a re mes sa do com pro van te a que se re -
fe re o pa rá gra fo an te ri or, será acom pa nha da de uma
via da fo lha-pa drão de pa ga men to, emi ti da de acor do
com o de ter mi na do pela Su pe rin ten dên cia Na ci o nal
de Ma ri nha Mer can te.

Art. 3º A im por tân cia ar re ca da da na for ma do ar -
ti go 2º des te de cre to terá o se guin te des ti no:

I – 9% (nove por cen to) para fi nan ci a men to das
fé ri as dos tra ba lha do res avul sos e con tri bu i ções pre -
vi den ciá ri as;

II – l% (um por cen to) para o cus te io dos en car -
gos de ad mi nis tra ção.

Art. 4º Do mon tan te que se re fe re o item II do ar -
ti go an te ri or, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral efe tu a rá, no



pra zo de 48 (qua ren ta e oito) ho ras, as se guin tes
trans fe rên ci as:

I – 0,75% (se ten ta e cin co cen té si mos por cen -
to) para uma con ta in ti tu la da “Admi nis tra ção de Fé ri -
as – Tra ba lha do res Avul sos”, em nome do Sin di ca to
res pec ti vo;

II – 0,25% (vin te e cin co cen té si mos por cen to)
para a fe de ra ção a que es ti ver vin cu la do o sin di ca to,
cre di ta do sob o mes mo tí tu lo re fe ri do no item an te ri or.

Art. 5º Ine xis tin do na lo ca li da de da sede do sin -
di ca to Fi li al ou Agên cia da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
o re co lhi men to a que se re fe re o ar ti go 2º des te de cre -
to será fe i to na agên cia do Ban co do Bra sil S.A., ou
em es ta be le ci men to ban cá rio in te gran te do sis te ma
de ar re ca da ção dos tri bu tos fe de ra is.

Art. 6º Os sin di ca tos pro fis si o na is res pec ti vos
agi rão como in ter me diá ri os, re ce ben do o adi ci o nal na 
for ma do ar ti go 2º des te de cre to, apu ran do o pre en -
chi men to das con di ções le ga is e re gu la men ta res de
aqui si ção do di re i to às fé ri as, e efe tu an do o pa ga -
men to das fé ri as aos tra ba lha do res.

Art. 7º As fé ri as dos tra ba lha do res avul sos se -
rão de 30 (trin ta) dias cor ri dos, sal vo quan do o mon -
tan te do adi ci o nal for in fe ri or ao sa lá rio-base diá rio
mul ti pli ca do por 30 (trin ta), caso em que go za rão fé ri -
as pro por ci o na is.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to de con tro le o sin di -
ca to man te rá re gis tro es pe cí fi co, em fi chas ou li vro
pró prio, re la ti vo a par ti ci pa ção de cada tra ba lha dor,
sin di ca li za do ou não, no adi ci o nal a que se re fe re o
item I do ar ti go 3º.

Art. 8º Ao en trar o tra ba lha dor em fé ri as, o sin di -
ca to pa ga rá ao tra ba lha dor avul so im por tân cia equi -
va len te à sua par ti ci pa ção no adi ci o nal a que se re fe -
re o item I do ar ti go 3º pre vi a men te re gis tra da em fi -
chas ou li vros de con tro le, de du zin do, nes sa oca sião,
a con tri bu i ção por este de vi da à Pre vi dên cia So ci al.

Art. 9º O pa ga men to das fé ri as ao tra ba lha dor
avul so será efe tu a do me di an te che que no mi na ti vo ou
or dem de pa ga men to, con tra re ci bo, con ten do o res pec -
ti vo nú me ro de ins cri ção ou ma trí cu la do be ne fi ciá rio.

Art 10. O sin di ca to di vi di rá em gru pos os pro fis -
si o na is em ati vi da des, para efe i tos de con ces são de
fé ri as, con si de ran do as ne ces si da des dos ser vi ços
que cons ti tu í rem a ati vi da de pro fis si o nal res pec ti va.

Art. 11. Para os efe i tos des te de cre to, com pre -
en dem-se en tre os tra ba lha do res avul sos:

I – es ti va do res, in clu si ve os tra ba lha do res em
es ti va de car vão e mi né ri os;

II – tra ba lha do res em al va ren gas (al va ren gue i -
ros);

III – con fe ren tes de car ga e des car ga;
IV – con ser ta do res de car ga e des car ga;
V – vi gi as por tuá ri os;
VI – amar ra do res;
VII – tra ba lha do res avul sos do ser vi ço de blo co;
VIII – tra ba lha do res avul sos de ca pa ta zia;
IX – ar ru ma do res;
X – en sa ca do res de café, ca cau, sal e si mi la res;
XI – tra ba lha do res na in dús tria de ex tra ção de

sal na con di ção de avul sos.
Pa rá gra fo úni co. O Mi nis tro do Tra ba lho, me di -

an te so li ci ta ção do Sin di ca to e ou vi da a Co mis são de
Enqua dra men to Sin di cal, po de rá in clu ir ou tras ca te -
go ri as na re la ção cons tan te des te ar ti go.

Art 12. Sem pre ju í zo da atu a ção do Mi nis té rio do 
Tra ba lhoT ra ba lho, as Fe de ra ções re pre sen ta ti vas as
ca te go ri as pro fis si o na is avul sas fis ca li za rão o exa to
cum pri men to do dis pos to nes te De cre to.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to des te ar ti go os sin -
di ca tos re me te rão à Fe de ra ção a que es ti ve rem vin -
cu la dos, men sal men te, re la ção dos de pó si tos efe tu a -
dos pe los re qui si tan tes ou to ma do res de ser vi ço.

Art 13. Nas lo ca li da des não ju ris di ci o na das por
sin di ca tos das ca te go ri as de tra ba lha do res avul sos, as 
ati vi da des atri bu í das pelo pre sen te de cre to aos sin di -
ca tos fi ca rão a car go das en ti da des em grau su pe ri or.

Art. 14. Os sal dos apu ra dos em fun ção da ar re -
ca da ção re gu la da pelo De cre to nº 61.851, de 6 de de -
zem bro de 1967, se rão trans fe ri dos para a con ta es -
pe ci al re fe ri da no pa rá gra fo lº, do ar ti go 2º des te De -
cre to.

Pa rá gra fo úni co. Os sin di ca tos pro vi den ci a rão,
no pra zo de 30 (trin ta) dias, a con tar da pu bli ca ção do
pre sen te de cre to, as trans fe rên ci as re fe ri das no ca -
put des te ar ti go.

Art. 15. O Mi nis tro do Tra ba lho ex pe di rá as ins -
tru ções com ple men ta res que se tor na rem ne ces sá ri -
as à exe cu ção des te De cre to.

Art. 16. O pre sen te De cre to en tra rá em vi gor na
data da sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em 
con trá rio, es pe ci al men te o De cre to nº 61.851, de 6 de
de zem bro de 1967.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is  –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 968, de
2001, na ori gem, de 10 do cor ren te, pela qual o Pre si -



den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a con -
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran -
tia da União, no va lor de cin qüen ta e qua tro mi lhões,
tre zen tos e cin qüen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos 
da Amé ri ca, de prin ci pal, en tre o Go ver no do Esta do
da Ba hia e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção
e De sen vol vi men to – BIRD, des ti na da a fi nan ci ar, par -
ci al men te, a se gun da fase do Pro je to de Com ba te à
Po bre za Ru ral – PCPR II (PRODUZIR II).

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do do Ofí cio nº
S/21, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

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, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 417/01

Bra sí lia, 29 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, o De pu ta do Má -
rio Ne gro mon te, como su plen te, em subs ti tu i ção ao De -
pu ta do Odel mo Leão, para in te grar a Co mis são Mis ta
Espe ci al, des ti na da a “es tu dar as ca u sas da cri se de
abas te ci men to de ener gia no País, bem como pro por al -
ter na ti vas ao seu equa ci o na men to”.

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

OFÍCIO Nº 369/01

Bra sí lia, 12 de se tem bro 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, o De pu ta do Fet -
ter Jú ni or, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Ibe rê Fer re i ra, an te ri or men te in di ca do, para in te grar 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 2.181-45, de 24 de
agos to de 2001, que “ Dis põe so bre ope ra ções fi nan ce i -
ras en tre o Te sou ro Na ci o nal e as en ti da des que men ci -
o na, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

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

OFÍCIO Nº 370/01

Bra sí lia, 12 de se tem bro 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, o De pu ta -

do Dino Fer nan des como su plen te, em subs ti tu i ção
ao De pu ta do Ibe rê Fer re i ra, para in te grar 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 2.173-24, de 23 de agos to de
2001, que “al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.870, de 23
de no vem bro de 1999, que dis põe so bre o va lor to tal
das anu i da des es co la res”.

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

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, o De pu ta do Pe dro
Pe dros si an como su plen te, em subs ti tu i ção à De pu ta da
Alci o ne Athay de, an te ri or men te in di ca da, para in te grar 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 2.163-41, de 23 de
agos to 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.“

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

Ofí cio nº 392/01

Bra sí lia, 12 de se tem bro 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 Ro ber to Ba les tra, como ti tu lar, e Fet ter Jú ni or,
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 Me di da Pro vi só -
ria nº 2.196-2, de 26 de ju lho de 2001 que, ”Esta be le ce o
Pro gra ma de For ta le ci men to das Insti tu i ções Fi nan ce i ras 
Fe de ra is e au to ri za a cri a ção da Empre sa Ges to ra de
Ati vos – EMGEA“.

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

Ofí cio nº 460/01

Bra sí lia, 12 de se tem bro 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, o De pu ta -
do Si mão Ses sim, como ti tu lar, e o De pu ta do Eli seu
Mou ra, 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 a Me di da



Pro vi só ria nº 2.220, de 04 de se tem bro de 2001, que
”Dis põe so bre a con ces são de uso es pe ci al de que
tra ta o § 1º do art. 183 da Cons ti tu i ção, cria o Con se -
lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Urba no – CNDU e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

OFÍCIO Nº 461/01

Bra sí lia, 12 de se tem bro 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, o De pu ta -
do Dino Fer nan des, como ti tu lar, e o De pu ta do Má rio
Ne gro mon te, 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 a Me -
di da Pro vi só ria nº 2.221, de 4 de se tem bro de 2001,
que ”Alte ra a Lei nº 4.591, de 16 de de zem bro de
1964, ins ti tu in do o pa tri mô nio de afe ta ção nas in cor -
po ra ções imo bi liá ri as, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

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

OFÍCIO Nº 462/01

Bra sí lia, 12 de se tem bro 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, o De pu -
ta do José Li nha res, como ti tu lar, e o De pu ta do Dr.
Be ne di to Dias, 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
a Me di da Pro vi só ria nº 2.222, de 4 de se tem bro de
2001, que ”Dis põe so bre a tri bu ta ção, pelo im pos to
de ren da, dos pla nos de be ne fí ci os de ca rá ter pre vi -
den ciá rio“.

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

OFÍCIO Nº 464/01

Bra sí lia, 12 de se tem bro 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, o De pu ta -
do Pe dro Henry, como ti tu lar, e o De pu ta do 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 a Me di da
Pro vi só ria nº 2.226, de 4 de se tem bro de 2001, que

”Acres ce dis po si ti vo à Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, e à Lei nº 9.469, de 10 de ju lho de
1997“.

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

OFÍCIO Nº 465/01 

Bra sí lia, 11 de se tem bro 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, o De pu ta -
do José Ja ne ne, como ti tu lar, e o De pu ta do Va dão
Go mes, 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 a Me di da
Pro vi só ria nº 2.227, de 4 de se tem bro de 2001, que
“Esta be le ce ex ce ção ao al can ce do art. 2º da Lei nº
10.192, de 14 de fe ve re i ro de 2001".

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

OFÍCIO Nº 223/BLOCO PDT/PPS

Bra sí lia, 12 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Pe dro

Eu gê nio, na con di ção de Ti tu lar e Alceu Col la res, na
con di ção de Su plen te, para com po rem 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 2.222 que “Dis põe so bre a tri bu ta ção,
pelo im pos to de ren da, dos pla nos de be ne fí ci os de
ca rá ter pre vi den ciá rio” em subs ti tu i ção aos De pu ta -
dos Miro Te i xe i ra e Pe dro Eu gê nio, res pec ti va men te.

Ao en se jo, re i te ro a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Miro Te i xe i ra,
Lí der do Blo co PDT/PPS.

OF/GAB/Nº 611

Bra sí lia, 12 de se tem bro de 2001

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

Zé Go mes da Ro cha pas sa a par ti ci par, na qua li da de
de Ti tu lar, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos 
Pú bli cos e Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do 
Pe dro Cha ves, que pas sa à qua li da de de Su plen te da
alu di da Co mis são.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del
Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.



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) – Con ce do a pa la vra aos ora do res que de se jam
ins cre ver-se para uma co mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, pe di ria que V. Exª me ins cre ves se para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to ade qua do. 

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Como
se gun do ins cri to, Sr. Pre si den te, nos mes mos ter mos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, so li ci to que con si de re a mi nha ins cri -
ção, mas eu que ro fa lar em nome da Li de ran ça do
Blo co. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Então, na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te,
V. Exªs po de rão fa lar por cin co mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2E, do
Re gi men to Inter no. 

Há ora do res ins cri tos. 
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– 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, pela or dem, à no bre Se na -
do ra Emi lia Fer nan des. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, que a mi nha ins cri ção seja pela Li de -
ran ça do Blo co. Aguar da rei tran qüi la men te a mi nha
in ser ção, mas que seja an tes da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na do ra Emi lia Fer nan des, a Mesa aten de rá
a V. Exª. Como pri me i ro ora dor ins cri to, vai fa lar o Se -
na dor Ri car do San tos, ten do em vis ta que S. Exª tem
uma re u nião ur gen te. Logo em se gui da, fa la rá V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos,
pri me i ro ora dor ins cri to.

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
a opor tu ni da de de par ti ci par da qua dra gé si ma sex ta
Con fe rên cia Inter na ci o nal so bre Edu ca ção, re a li za da
na ci da de de Ge ne bra (Su í ça), no pe río do de 5 a 8 de
se tem bro úl ti mo, even to este pa tro ci na do pela Unes -
co – Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu ca -
ção, Ciên cia e Cul tu ra.

Par ti ci pa mos da co mi ti va bra si le i ra, pre si di da
pela re pre sen tan te do Mi nis té rio da Edu ca ção, Se cre -

tá ria de Ensi no Su pe ri or, Drª Ma ria He le na Gu i ma -
rães de Cas tro, na con di ção de Pre si den te da Co mis -
são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral.

A re u nião, que con tou com a par ti ci pa ção de re -
pre sen tan tes de qua se 190 pa í ses-mem bros da ONU 
– Orga ni za ção das Na ções Uni das, bus cou re a fir mar
os com pro mis sos bá si cos com o de sen vol vi men to da
edu ca ção, fir ma dos nas Con fe rên ci as de Jom ti en (Ta -
i lân dia, em 1990) e Da car, no Se ne gal, no ano 2000,
as sen ta dos nos se guin tes pi la res: apren der a co nhe -
cer, apren der a fa zer, apren der a vi ver jun tos e apren -
der a ser.

O en con tro de Ge ne bra con cen trou-se no tema
”Edu ca ção para To dos para Apren der a Vi ver Jun tos:
Con te ú dos e Estra té gi as de Apren di za gem – Pro ble -
mas e So lu ções“, ou seja, a re fe ri da Con fe rên cia,
ob ser va dos os pro gres sos al can ça dos pela ma i o ria
dos pa í ses-mem bros no sen ti do de pro gre dir na uni -
ver sa li za ção da edu ca ção bá si ca para um con tin -
gen te de cri an ças e jo vens cada vez ma i or e, a des -
pe i to dos gran des de sa fi os que ain da per sis tem no
que diz res pe i to à me lho ria da qua li da de do en si no, à 
eli mi na ção da dis cri mi na ção de qual quer na tu re za
(gê ne ro, raça ou cul tu ra) e à ma i or co ber tu ra no
aten di men to à edu ca ção in fan til, es ta be le ceu seu
foco so bre uma das fun ções cen tra is da es co la, que
é a de di fun dir os va lo res bá si cos da so li da ri e da de,
da jus ti ça e da eqüi da de para to dos, a fim de al can -
çar mos o ide al da in te gra ção e da paz so ci al e, por -
tan to, da de mo cra cia ple na.

Nes se sen ti do, fo ram des ta ca dos no en con tro
os te mas edu ca ção para a ci da da nia, edu ca ção para
a co e são so ci al, edu ca ção e di ver si da de cul tu ral, ét ni -
ca e so ci al dos alu nos, ên fa se no en si no de lín guas
es tran ge i ras para uma me lhor com pre en são do mun -
do mo der no e ma i or fa ci li da de de co mu ni ca ção e eli -
mi na ção do hi a to en tre os pa í ses que já dis se mi na -
ram as di ver sas for mas de tec no lo gia da in for ma ção e 
os pa í ses po bres em in for ma ção, den tre ou tros as -
pec tos ana li sa dos du ran te os qua tro dias de con fe -
rên cia.

Foi pos sí vel ob ser var que a edu ca ção, no seu
sen ti do mais am plo – seja da edu ca ção for mal, se jam
as fo ras não-for ma is de apren di za gem, es pe ci al men te
para jo vens e adul tos que não ti ve ram a opor tu ni da de
de fre qüen tar, na ida de ade qua da, o sis te ma edu ca ci o -
nal – pode e deve exer cer um pa pel cada vez mais pri vi -
le gi a do na cons tru ção de um mun do so ci al men te in te -



gra do, mais jus to e em que a di ver si da de ét ni ca, cul tu ral
e so ci al seja con si de ra da e res pe i ta da.

Tais de sa fi os de vem ser con tem pla dos tan to no
âm bi to de cada na ção quan to nas re la ções in ter na ci -
o na is, em que uma ma i or com pre en são da di ver si da -
de da for ma ção his tó ri ca e cul tu ral dos po vos pode le -
var a con di ções mais fa vo rá ve is a um cli ma de paz en -
tre as na ções.

Ti ve mos opor tu ni da de de des ta car, no pro nun -
ci a men to que fi ze mos du ran te aque la con fe rên cia,
que, nes sa mis são, evi den te men te, a es co la não está
só. Ou tros agen tes edu ca ci o na is con tri bu em para a
for ma ção da ci da da nia e para o de sen vol vi men to,
num am plo es for ço: tra ta-se das fa mí li as, das igre jas,
das ins ti tu i ções co mu ni tá ri as, do am bi en te de tra ba -
lho e dos me i os de co mu ni ca ção de mas sa. As ações
de to dos es ses agen tes de vem con ver gir para a cons -
tru ção da ci da da nia e para um fu tu ro de paz.

Na con di ção de Pre si den te da Co mis são de
Edu ca ção do Se na do, ti ve mos a opor tu ni da de de
des ta car os avan ços do Bra sil no cam po da edu ca ção 
na úl ti ma dé ca da e, em par ti cu lar, a par tir de 1995,
quan do as su miu o Mi nis té rio da Edu ca ção o Dr. Pa u lo 
Re na to de Sou za. 

Dis se mos, na opor tu ni da de, que che ga mos à
qua se uni ver sa li za ção do en si no fun da men tal, si mul -
ta ne a men te a uma ex pan são sig ni fi ca ti va do en si no
mé dio e da edu ca ção su pe ri or, mas que, to da via, im -
pe ram ain da al guns de sa fi os, den tre os qua is des ta -
ca mos:

• A me lho ria con tí nua da qua li da de do en -
si no, em to dos os ní ve is;

• A ne ces si da de da ex pan são do en si no
in fan til;

• A con ti nu i da de do cres ci men to da ofer -
ta de va gas para o en si no mé dio e su pe ri or;

• A re ver são da com bi na ção per ver sa en -
tre a po bre za, a su bes co la ri za ção e o de sem pre go ju -
ve nil e 

• A ma i or in te gra ção en tre a edu ca ção e
o tra ba lho por in ter mé dio do en si no pro fis si o nal.

Con clu í mos que, se o Bra sil tri un fa na ba ta lha
do aces so, mu i to tem a lu tar, ape sar das con quis tas
até ago ra al can ça das, no cam po do su ces so es co lar.
Por isso, é in dis pen sá vel con si de rar a in te gra ção de
po lí ti cas eco nô mi cas e so ci a is ca pa zes de atin gir am -
plas par ce las mar gi na li za das da po pu la ção, es ta be le -

cen do me ca nis mos de ge ra ção e dis tri bu i ção de ren -
da e de eli mi na ção da ex clu são so ci al, para que os
alu nos não só in gres sem, mas se man te nham na es -
co la, co lhen do os fru tos ne ces sá ri os à sua vida. A
bol sa-es co la é uma das so lu ções ado ta das pelo Bra -
sil: o pro gra ma, este ano, de ve rá be ne fi ci ar cer ca de
11 mi lhões de cri an ças.

Per mi ti mo-nos re pro du zir al guns tre chos de
nos so pro nun ci a men to na que la con fe rên cia: ”A mis -
são é gi gan tes ca e os me i os são es cas sos. O sal to
edu ca ci o nal pre co ni za do pe los com pro mis sos de
Jom ti en e Da car con sis te em mu i to mais do que me -
lho rar es co res de tes tes em dis ci pli nas cur ri cu la res.
Os es for ços não po dem pro vir só dos go ver nos. Nem
eles se ri am su fi ci en tes para ar car com a mag ni tu de
dos de sa fi os, nem se ria essa uma edu ca ção para a
de mo cra cia, se pla ne ja da e exe cu ta da de cima para
ba i xo.

Para cul ti var a de mo cra cia e a paz é pre ci so
vivê-las. Daí a ne ces si da de des ta ca da por aque les
com pro mis sos, an te ri or men te ci ta dos, no sen ti do de
en vol ver a so ci e da de ci vil, as or ga ni za ções não-go -
ver na men ta is, o vo lun ta ri a do e to das as for ças vi vas
que pos sam con tri bu ir, in clu si ve des cen tra li zan do re -
cur sos e mo bi li zan do a co mu ni da de para a sua fis ca li -
za ção e con tro le“.

No caso do Bra sil, en fa ti za mos a ex pe riên cia do
Le gis la ti vo, que tem sido bas tan te pro fí cua na abor -
da gem dos pro ble mas edu ca ci o na is bra si le i ros, al -
can çan do re a li za ções dig nas de nota:

– Qu an do a re de mo cra ti za ção ain da era um de -
se jo e gra ve a cri se eco nô mi ca da dí vi da ex ter na la ti -
no-ame ri ca na nos anos 80, o Le gis la ti vo bra si le i ro
vin cu lou, por emen da cons ti tu ci o nal – a cha ma da
Emen da Cal mon –, re cur sos mí ni mos para a edu ca -
ção;

– Co ro an do o pro ces so de re de mo cra ti za ção,
pro mul gou a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, que in tro -
du ziu uma sé rie de pro ces sos de mo crá ti cos, en tre
eles as au diên ci as pú bli cas para pro por e acom pa -
nhar po lí ti cas pú bli cas;

– Por sua ini ci a ti va, pro pôs e apro vou a Lei de
Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção – a cha ma da Lei
Darcy Ri be i ro, san ci o na da em de zem bro de 1996, de -
po is de lon gas e pa ci en tes ne go ci a ções com as par -
tes en vol vi das;



– Apro vou Emen da Cons ti tu ci o nal, por pro po si -
ção do Exe cu ti vo, que de fi ne com ma i or cla re za as
res pon sa bi li da des da União, dos Esta dos e dos Mu ni -
cí pi os e cria o 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 – Fun def;

– Pro pôs e apro vou o Fun do de Com ba te à Po -
bre za, em fins do ano pas sa do, que tem ser vi do, in -
clu si ve, como fon te de re cur sos para o Pro gra ma Bol -
sa-Esco la;

– Cum prin do a Car ta Mag na, o Le gis la ti vo es ta -
be le ceu o con sen so so bre o Pla no Na ci o nal de Edu -
ca ção – apro va do em de zem bro do ano pas sa do,
com dez anos de du ra ção –, des ti na do a ser um pla no 
de Esta do e não de go ver no, já que o pro ces so edu -
ca ci o nal ofe re ce fru tos por lon go tem po após a se me -
a du ra.

Hoje, o nos so gran de de sa fio é tor nar o Pla no
De ce nal de Edu ca ção uma re a li da de con cre ta, in cor -
po ran do as re cen tes ori en ta ções ema na das da Con -
fe rên cia de Ge ne bra, como des ta ca o con sul tor da
Unes co, Dr. Can di do Go mes, ”para res pon der ao gi -
gan tes co de sa fio de ter uma es co la que qua li fi que
para o mun do mo der no, que for me o ci da dão e con tri -
bua para a in clu são e a paz so ci al“. Sabe-se que hoje
se exi ge mu i to mais da es co la que a trans mis são de
con te ú dos, de acor do com o Re la tó rio De lors“ (do cu -
men to ela bo ra do para a Unes co pe los ma i o res edu -
ca do res dos cin co con ti nen tes e que tra ça as pers -
pec ti vas da edu ca ção para o sé cu lo XXI).

É ne ces sá rio, por tan to, não ape nas o atin gi -
men to de me tas quan ti ta ti vas de am pli a ção da co ber -
tu ra no aten di men to es co lar, mas tam bém um gran de
es for ço pe da gó gi co ob je ti van do com pre en der e aten -
der a di ver si da de e he te ro ge ne i da de cul tu ral, ét ni ca e 
so ci al dos que in gres sam no sis te ma de en si no, con -
si de ran do suas di fe ren tes con di ções de adap ta ção
aos pa drões dos sis te mas con ven ci o na is de ava li a -
ção. Re pe tin do o que já dis se mos, te mos de es tar
pre o cu pa dos não ape nas com o in gres so, mas com o
su ces so es co lar que está na tu ral men te con di ci o na do
à na tu re za do apren di za do.

Den tro dos de sa fi os que es tão pos tos para a
nova es co la, além das ne ces si da des de me lhor in -
fra-es tru tu ra, des ta cam-se a for ma ção e o aper fe i ço -
a men to pe da gó gi co do cor po do cen te para que essa
mes ma es co la pos sa es tar pre pa ra da para as su mir o
seu pa pel de, ao mes mo tem po, aten der ao pro ces so

de uni ver sa li za ção do en si no e, tam bém, de com pre -
en der a di ver si da de e he te ro ge ne i da de, sob os di ver -
sos as pec tos, da que les que in gres sam no sis te ma de
en si no.

No caso do Bra sil, é fun da men tal es ti mu lar e cri ar
me ca nis mos, além de uni ver sa li za ção, para am pli a ção
de opor tu ni da des para as po pu la ções ne gra e in dí ge na, 
prin ci pal men te, para que elas te nham aces so e pos si bi -
li da de de su ces so no sis te ma edu ca ci o nal.

Na oca sião de nos so pro nun ci a men to, ti ve mos
opor tu ni da de de di zer que a ar ti cu la ção en tre a Co -
mis são de Edu ca ção e a Unes co do Bra sil tem sido de 
gran de im por tân cia para am pli ar os de ba tes, bus can -
do a con ver gên cia de pro pó si tos, a fim de que pro je -
tos re la ci o na dos com se to res vi ta is para o de sen vol vi -
men to hu ma no, como os da edu ca ção para to dos, er -
ra di ca ção do anal fa be tis mo, am pli a ção de va gas para 
a edu ca ção in fan til, com ba te à dis cri mi na ção e à vi o -
lên cia e ins ta u ra ção de uma cul tu ra de paz, pos sam
ser con ver ti dos em dis po si ti vos le ga is e me ca nis mos
de ges tão go ver na men tal.

E, ain da, que esta é a hora de le van tar ban de i -
ras, com a par ti ci pa ção de to dos. A co mu ni da de in ter -
na ci o nal tam bém é cha ma da a par ti ci par des se es for -
ço, num mun do cada vez mais in ter de pen den te. Uma
de suas con tri bu i ções, con for me a tese da Unes co, é
a con ver são da dí vi da dos pa í ses mais po bres em
ver bas edu ca ci o na is.

O de sa fio é gran de; os obs tá cu los, con si de rá ve -
is, mas não se es cre ve a his tó ria a par tir de vi sões es -
tre i tas da re a li da de, e sim com o sa cri fí cio dos atos
gran di o sos, pa u ta dos pe los va lo res que as Na ções
Uni das têm de fen di do des de a sua fun da ção e que o
Bra sil foi dos pri me i ros pa í ses a subs cre ver.

A Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral
pode exer cer pa pel fun da men tal no sen ti do de con tri -
bu ir para as se gu rar os ob je ti vos de uma edu ca ção de
qua li da de para to dos e que aten da à as pi ra ção co -
mum de al can ce da pers pec ti va de ce ná ri os so ci a is
pa u ta dos pela eqüi da de, jus ti ça e so li da ri e da de hu -
ma na.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Re quião, do PMDB do Esta do do Pa ra ná.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.



O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nós,
os ho mens, nos di fe ren ci a mos dos ou tros se res vi -
vos do pla ne ta Ter ra, pelo fato de ter mos a ca pa ci -
da de de apren der com a nos sa pró pria ex pe riên cia.
Te mos de apren der que a in to le rân cia e a pre po tên -
cia não são os ca mi nhos para a cons tru ção de uma
paz glo bal. 

Ante on tem, na re u nião da Co mis são do Mer co -
sul, que já foi bri lhan te men te pre si di da pelo Se na dor
Lú dio Co e lho, uma ve lha idéia mi nha teve o res pal do
da opi nião aba li za do do Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro 
Gu i ma rães.

A Argen ti na vive um mo men to de cri se ter rí vel. E 
o Bra sil pode ir pelo mes mo ca mi nho da Argen ti na. A
Argen ti na pode ser o Bra sil de ama nhã.

Enquan to isso, de ba te-se a par ti ci pa ção do Bra -
sil na Alca e, em con tra par ti da, a con so li da ção do
Mer co sul. A pro pos ta de ba ti da, que tra go para o Ple -
ná rio do Se na do, é sin ge la, ge ne ro sa, in te li gen te e
so li dá ria. Só po de re mos con so li dar o Mer co sul, se
es ta be le cer mos a pos si bi li da de con cre ta de que Pa -
ra guai, Uru guai, Argen ti na e Bra sil ajam si mul ta ne a -
men te numa po lí ti ca co or de na da de de fe sa dos in te -
res ses do blo co. E isso só se ria pos sí vel, hoje, a par tir
de um ges to de in te li gên cia e ge ne ro si da de do Go ver -
no bra si le i ro, ze ran do as alí quo tas de im por ta ção de
to dos os pro du tos re al men te pro du zi dos nos pa í ses
do Mer co sul para o Bra sil; alí quo ta zero para aqui lo
que a Argen ti na pro duz com suas pró pri as for ças.

É evi den te que isso não se es ten de rá aos pro -
du tos ma qui a dos, que si mu la da men te são pro du zi -
dos nes ses pa í ses. Essa ati tu de re for ça ria a pos si bi li -
da de de a Argen ti na sair do im pas se em que se en -
con tra e da ria ao Bra sil a con di ção de pro por com se -
gu ran ça a uni da de do blo co nas tra ta ti vas com ou tros
blo cos de co mér cio or ga ni za dos do mun do.

A Alca, ou seja, a ta ri fa ex ter na co mum que pre -
ten de os Esta dos Uni dos e os pa í ses do Naf ta nos ti -
ra ria, de for ma ab so lu ta, a pos si bi li da de de ter mos
uma po lí ti ca in dus tri al, por que es ta ría mos sa ca ri fi -
can do a po lí ti ca co mer ci al. O país que não pu der pro -
te ger-se com suas pró pri as ta ri fas em de ter mi na do
mo men to, abri rá mão de ter uma po lí ti ca in dus tri al e
uma po lí ti ca co mer ci al. As ta ri fas ame ri ca nas são
mais ba i xas que as bra si le i ras, mas os Esta dos Uni -
dos ja ma is abri ram mão, por tra ta do de qual quer es -

pé cie, de con tro lar as suas ta ri fas e usá-las na sua
po lí ti ca in dus tri al, que con di ci o na o su ces so da sua
po lí ti ca co mer ci al. É o que acon te ce, hoje, por exem -
plo, com o pro te ci o nis mo que os ame ri ca nos fa zem
em re la ção às suas si de rúr gi cas do Ore gon, com ple -
ta men te ul tra pas sa das. E foi tam bém, com a ame a ça
da fi xa ção de ta ri fas du ras, que, em pas sa do re cen te,
os Esta dos Uni dos con ti ve ram a en tra da dos au to mó -
ve is ja po ne ses no seu mer ca do. Aliás, nes se úl ti mo
caso, nem foi ne ces sá rio o au men to das ta ri fas ex ter -
nas; bas tou a ame a ça do au men to, para que o Ja pão
re du zis se de spon ti pro pria a quan ti da de de pro du -
tos im por ta dos. 

Para a dis cus são no Con gres so Na ci o nal e na
Co mis são do Mer co sul, fica, en tão, esta idéia ge ne -
ro sa, uni la te ral e ne ces sá ria: o Bra sil so cor ren do os
pa í ses do Mer co sul com a ta ri fa zero e co bran do de -
les uma uni da de ab so lu ta nas ne go ci a ções in ter na -
ci o na is. 

Por su ges tão do Se na dor José Fo ga ça, a Co -
mis são do Mer co sul, que se re ú ne to das as ter ças-fe i -
ras, às 17h30min, con vi dou os Emba i xa do res da
Argen ti na, Uru guai e Pa ra guai para, em uma au diên -
cia pú bli ca, co lo ca rem di an te da Co mis são do Mer co -
sul as suas pers pec ti vas em re la ção ao Mer co sul.

O Emba i xa dor do Uru guai já con fir mou a pre -
sen ça para a pró xi ma ter ça-fe i ra, e nós ini ci a mos,
des sa for ma, um de ba te enér gi co que aca ba rá por
co lo car tam bém o Con gres so Na ci o nal no eixo da dis -
cus sões e da de fi ni ção das po lí ti cas bra si le i ras em re -
la ção a Alca e ao Mer co sul.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Con ce do o apar te à no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor Ro ber to Re quião, ini ci al men te, que ro cum pri -
men tá-lo, por que foi ele i to, por una ni mi da de, para
pre si dir a Co mis são Mis ta do Mer co sul, do Par la men -
to bra si le i ro. Qu e ro res sal tar tam bém que, jun ta men te 
com o De pu ta do Ney Lo pes e Feu Rosa, que in te -
gram a Mesa Di re to ra da Co mis são Mis ta, de cer ta
for ma, es ta mos dan do a nos sa con tri bu i ção como Se -
cre tá ria-Ge ral Adjun ta, car go para o qual fo mos ele i -
tos. É im por tan te que se res sal te o es pí ri to de mo crá ti -
co com que já se ini cia a sua ges tão, ten do em vis ta
que é a pri me i ra vez em que um par ti do de Opo si ção



par ti ci pa da Mesa Di re to ra des ta Co mis são Mis ta e
tam bém a pri me i ra vez em que uma mu lher tem essa
opor tu ni da de. Então, esta Se na do ra, in te gran do essa 
Mesa Di re to ra, quer tra zer o co nhe ci men to, a re a li da -
de, as an gús ti as prin ci pal men te dos po vos da re gião
de fron te i ra, de onde sou ori gi ná ria, para dis cus são
den tro des sa Co mis são. V. Exª, com a qua li da de, o
co nhe ci men to, a ca pa ci da de que tem, com o es pí ri to
de na ci o na li da de que traz, vai le var, te nho cer te za, di -
na mis mo a essa Co mis são, que não es pe ra rá ape nas 
acor dos in ter na ci o na is vin dos do Exe cu ti vo para se -
rem san ci o na dos, mas será um foro per ma nen te de
de ba te de ques tões de in te res se do Bra sil e do seu
povo. Bas ta ver que V. Exª já re a li zou dis cus são, com
os Emba i xa do res Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães e José 
Bo ta fo go Gon çal ves pre sen tes, so bre a Alca e o Mer -
co sul num Bra sil fra gi li za do, as sun to al ta men te re le -
van te, de in te res se na ci o nal, de cu jas con se qüên ci as
a gran de ma i o ria da so ci e da de bra si le i ra não tem ain -
da al can ce. Por ou tro lado, V. Exª con vi da, ago ra, os
Emba i xa do res dos pa í ses-mem bros do Mer co sul,
para es ta be le cer mos uma dis cus são. Então, que ro so -
mar-me às ini ci a ti vas de V. Exª e di zer que pode con tar
com o tra ba lho de di ca do des ta Se na do ra, prin ci pal -
men te por que ques tões po lí ti cas de fron te i ra, do meio
am bi en te, de de fe sa da nos sa flo res ta ama zô ni ca,
bem como tra ba lhis tas e de di re i tos so ci a is são im por -
tan tes e de vem ser le va das para a Co mis são do Mer -
co sul. Te nho cer te za de que elas tam bém se rão pa u ta
do seu tra ba lho. Meus cum pri men tos e êxi to, por que o
Bra sil pre ci sa de uma Co mis são do Mer co sul ati va e
di nâ mi ca, como, te nho cer te za, V. Exª a fará.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na do ra, tam bém ou vi re mos na Co mis são o Chan -
ce ler Cel so La fer, que já con fir mou a pre sen ça; pre ci -
sa mos ape nas agen dar o dia. E a in ten ção des ta Pre -
si dên cia é con vi dar para essa au diên cia pú bli ca da
pró xi ma ter ça-fe i ra o gru po de em pre sá ri os bra si le i -
ros do Mer co sul, a fim de que tam bém in ter ve nham
di re ta men te em ou tra re u nião da Co mis são.

É pre ci so que o Con gres so es te ja mais pre sen te 
no que se re fe re a es ses as sun tos das ne go ci a ções
eco nô mi cas bra si le i ras. E só po de mos tra tar do as -
sun to, na me di da em que o co nhe ça mos em pro fun di -
da de. Nós es ta mos ten tan do fa zer com que o Con -
gres so te nha as in for ma ções ne ces sá ri as para po der
co la bo rar com a po lí ti ca ex ter na do País. 

O Sr. Fer nan do Be zer ra (PTB – RN) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Fer nan do Be zer ra, com pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (PTB – RN) – Se na dor, 
que ro cum pri men tá-lo du pla men te: pelo tema, que é
de alto in te res se para nos so País e por V. Exª as su mir
a Pre si dên cia des sa Co mis são in ter par la men tar para
o Mer co sul. Qu e ro co lo car-me in te i ra men te à sua dis -
po si ção para co la bo rar no en ca mi nha men to des sas
ques tões. Qu e ro tam bém co mu ni car-lhe e a esta
Casa que, na pró xi ma se gun da-fe i ra, de po is de vin te
e cin co me ses au sen te, re as su mo o meu car go de
Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria.
Esti ve au sen te por es tar ocu pan do o car go de Mi nis -
tro da Inte gra ção Na ci o nal e de po is es ti ve cum prin do
uma qua ren te na – si tu a ção in com pre en sí vel para
mim – que me foi im pos ta pela Co mis são de Éti ca do
Go ver no. Qu e ro ser o au xi li ar de V. Exª, como in ter lo -
cu tor da in dús tria bra si le i ra que sou – se pos so fa lar
des sa for ma –, por que a CNI teve um pa pel mu i to im -
por tan te nas ne go ci a ções da cons tru ção da Alca até
este mo men to. Nós te mos a con vic ção de que po de -
re mos dar uma con tri bu i ção im por tan te. Qu e re mos
tam bém cum pri men tá-lo e ao Par la men to bra si le i ro
por ter aqui um ho mem pre pa ra do como V. Exª para
con du zir as sun to tão re le van te para o País. Re su min -
do, Sr. Se na dor, co lo co-me in te i ra men te à dis po si ção
de V. Exª para dar tam bém mi nha con tri bu i ção como
Se na dor da Re pú bli ca e como Pre si den te da ins ti tu i -
ção que re pre sen ta a in dús tria bra si le i ra nes se tema
que con si de ro fun da men tal para a cons tru ção do fu -
tu ro do nos so País.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Fer nan do Be zer ra, con vi do V. Exª para a re -
u nião da pró xi ma ter ça-fe i ra.

Inclu si ve, con sul ta ria a Li de ran ça do atu al Par ti -
do de V. Exª se não se ria con ve ni en te ter um Se na dor
com a ex pe riên cia de V. Exª na ini ci a ti va pri va da, co -
man dan do a CNI, como mem bro da Co mis são do
Mer co sul, uma vez que que re mos apro fun dar es sas
dis cus sões e fa zer com que o Par la men to bra si le i ro
cons trua uma opi nião que sen si bi li ze o Go ver no Fe -
de ral e dê nova ori en ta ção a nos sas po lí ti cas.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Se na dor Ro -
ber to Re quião, V. Exª me con ce de um apar te?



O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor José Fo ga ça, com pra zer, con ce do o apar te
a V. Exª.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Se na dor Ro -
ber to Re quião, que ro cum pri men tar V. Exª, a Se na do -
ra Emi lia Fer nan des, o De pu ta do Feu Rosa e o De pu -
ta do Ney Lo pes que as su mem a Co mis são Par la men -
tar do Mer co sul. Não hou ve con sen so na so lu ção do
pro ble ma des sa Co mis são, mas, fi nal men te, há uma
Pre si dên cia e ini ci am-se seus tra ba lhos, cre io que
com mu i ta von ta de e mu i ta con vic ção, em fun ção da
im por tân cia do tema Mer co sul, que está, in dis so ci a -
vel men te, li ga do à ques tão da Alca. V. Exª já con vi dou
para vir a esta Casa os Emba i xa do res Sa mu el Gu i -
ma rães e José Bo ta fo go, que são es pe ci a lis tas com
vi sões dis tin tas, se não con tun den te men te opos tas.
Ago ra, V. Exª con vi da rá em ba i xa do res que fa la rão a
res pe i to da vi são que têm nos sos pa í ses vi zi nhos a
res pe i to do fu tu ro do Mer co sul e da Alca. Tra di ci o nal -
men te, esta Casa sem pre foi um nú cleo de for ma ção
de idéi as para as re la ções ex ter nas do País e V. Exª
pode dar essa con tri bu i ção na Pre si dên cia des ta Co -
mis são, e acre di to que o fará. Enten de mos que o de -
ba te é a gê ne se da for ma ção de po si ções po lí ti cas.
Qu al quer um que dis ser an te ci pa da men te que já tem
po si ções de fi ni ti vas e de fi ni do ras a res pe i to do fu tu ro
da Alca e do Mer co sul está equi vo ca do por que há
mu i tos fa tos, pro ble mas e mu i tas ten dên ci as que ain -
da se rão de fi ni das no âm bi to mun di al e das re la ções
re gi o na is, que te mos de es tu dar e acom pa nhar. A
omis são é ir res pon sa bi li da de; a par ti ci pa ção é o pa tri -
o tis mo, seja a fa vor ou con tra o Mer co sul e a Alca. Re -
a fir mo, o pa tri o tis mo está na par ti ci pa ção; e a fal ta do
pa tri o tis mo, na omis são. Na mi nha opi nião, ter uma
po si ção fa vo rá vel à Alca, como tem, por exem plo, o
Mi nis tro Cel so La fer, é uma po si ção, as sim como ter
um po si ção con trá ria à Alca, como tem o Emba i xa dor
Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães, é tam bém uma po si ção
po lí ti ca de fen sá vel e ab so lu ta men te éti ca, cor re ta,
pen san do no in te res se do País. Pre ci sa mos ter co -
nhe ci men to des sas po si ções, fa zer ava li a ções pro -
fun das e ter cons ciên cia dos pas sos que de ve mos
dar. Acre di to que V. Exª po de rá de sem pe nhar bem
esse pa pel. Espe ro que a Co mis são do Mer co sul pos -
sa ago ra des do brar es sas fun ções, im por tan tes não
para Se na do res do Pa ra ná, não para Se na do res do
Rio Gran de do Sul, por que o Mer co sul não é um pro -
ble ma do Pa ra ná, do Rio Gran de do Sul ou de San ta

Ca ta ri na, o Mer co sul é um pro ble ma do Bra sil, do
Acre, da Ama zô nia, do Nor des te bra si le i ro, do Mato
Gros so do Sul – como já pro vou o Se na dor Lú dio Co -
e lho quan do pre si diu essa Co mis são com tão bom
de sem pe nho. Te mos que tra zer esse pro ble ma para o 
País, para o Bra sil e não tra tá-lo como uma ma te má ti -
ca res tri ti va a uma re gião fron te i ri ça dos pa í ses do
Cone Sul. Obri ga do a V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – A
mi nha po si ção, Se na dor Fo ga ça, como Pre si den te da 
Co mis são, é ga ran tir o es pa ço con cre to da dis cus são
e apro ve i tar a co la bo ra ção dos mem bros, como foi o
caso da nos sa úl ti ma re u nião, quan do aca ta mos uma
su ges tão de V. Exª.

Con si de ro le gí ti mo que o Chan ce ler Cel so La fer
te nha uma opi nião, que o Emba i xa dor Sa mu el te nha
ou tra, di ver gen te da de S. Exª. O que não acho le gí ti mo 
é que o nos so Con gres so Na ci o nal não te nha opi nião
al gu ma e que seja uma es pé cie de chan ce la ria de de -
ci sões uni la te ral men te to ma das pelo Ita ma raty. Qu e re -
mos fa zer com que o Con gres so te nha co nhe ci men to
de to das as in for ma ções e vi a bi li ze, nos ple ná ri os plu -
ri par ti dá ri os do Se na do e da Câ ma ra, a cons tru ção de
uma li nha po lí ti ca que de ve rá ser ne go ci a da com o
Exe cu ti vo e ori en ta da pelo Con gres so Na ci o nal.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Lú dio Co e lho.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor Ro ber to Re quião, es tou se gu ro de que V. Exª
terá um de sem pe nho im por tan te à fren te des sa Co -
mis são. V. Exª re fe riu-se à ta ri fa zero de im por ta ção
dos de ma is pa í ses que com põem o Mer co sul. Esse é
um as sun to pro fun do, so bre o qual não te nho po si ção
for ma da. So bre a Alca, tive a opor tu ni da de de dis cu tir
com o Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res do Con gres so dos Esta dos Uni dos, a quem eu
dis se que não ti nha ain da cons ciên cia da con ve niên -
cia ou não de fir mar mos um acor do des sa na tu re za,
en tre na ções de ní vel de de sen vol vi men to tão di fe ren -
tes, como os pa í ses da Amé ri ca do Sul, ex tre ma men -
te frá ge is, e pa í ses avan ça dís si mos como Esta dos
Uni dos e Ca na dá. Fe li ci to V. Exª por tra zer esse as -
sun to ao Con gres so Na ci o nal, ao Se na do da Re pú bli -
ca, por que nos sa par ti ci pa ção na po lí ti ca ex ter na bra -
si le i ra re su me-se pra ti ca men te à apro va ção de con -



tra tos as si na dos e de in di ca ções de em ba i xa do res.
Con si de ro a par ti ci pa ção do Se na do da Re pú bli ca
nas re la ções ex ter nas do nos so País ex tre ma men te
di mi nu ta, e se V. Exª pu der tra zê-la para um pa ta mar
mais ele va do terá pres ta do um tra ba lho im por tan te à
nos sa Na ção. De se jo-lhe mu i to bom êxi to.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Lú dio Co e lho, re al men te es ta mos di mi nu í -
dos. Acor reu-me à me mó ria um epi só dio acon te ci do
no Pa ra guai nes ta úl ti ma re u nião dos Pre si den tes da
Re pú bli ca. O ce ri mo ni al do Ita ma raty im pe diu a re pre -
sen ta ção bra si le i ra de en trar na re u nião dos Pre si -
den tes e es ta be le ceu uma re gra: en tra ria só por um
mo men to para fa lar pe los seus Esta dos na ci o na is e
ime di a ta men te se re ti ra ria. Pos so di zer a V. Exª que
aca bou esse pe río do de hu mi lha ção do Con gres so
Na ci o nal por par te de fun ci o ná ri os me no res do Ita ma -
raty. Va mos dis cu tir com se ri e da de. Te mos um Emba i -
xa dor de gran de con sis tên cia in te lec tu al, que é o
Emba i xa dor Cel so La fer, mas o Con gres so Na ci o nal
se fará res pe i tar, e não se rão me ni nos de ce ri mo ni al
que im pe di rão a par ti ci pa ção do Con gres so bra si le i ro
nas dis cus sões do Mer co sul. Esse é um pe río do que
fi cou para trás. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com todo pra zer, Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ro ber to Re quião, te nho cer te za ab so lu ta de que V.
Exª dará uma con tri bu i ção ex tra or di ná ria ao Par la -
men to bra si le i ro e ao Bra sil no que se re fe re ao Mer -
co sul e às nos sas re la ções com os pa í ses-mem bros,
que te mos que apro fun dar e cor ri gir. Pen so que V. Exª
traz ao de ba te um tema que foi dis cu ti do de ma ne i ra
gran di o sa pelo Pre si den te José Sar ney, há um ano,
no ple ná rio do Se na do Fe de ral, mos tran do a ou sa dia
e a gran de za com que se con ce beu a idéia do Mer co -
sul. Com a che ga da da Alca, nós te mos que ter um
pa pel cla ro, te mos que apro fun dar o de ba te e apre -
sen tar so lu ções, de mons tran do que a Amé ri ca do Sul
tem o que cons tru ir no pla ne ta em ter mos de mer ca -
do, de au to de ter mi na ção e de so be ra nia. V. Exª está à 
al tu ra des se de ba te. Faço-lhe so men te um ape lo: que
na con di ção de di ri gen te des se mo vi men to V. Exª
con si de re um as sun to que tem fi ca do es que ci do nas
re la ções di plo má ti cas, o mer ca do an di no. Nós es ta -
mos a 60 qui lô me tros de in te gra ção com o Pa cí fi co,

pelo lado bra si le i ro em ro do via as fál ti ca. Te mos um
mer ca do ex tra or di ná rio de ma de i ra com cer ti fi ca do
de ori gem, de fru tas tro pi ca is, car nes e ou tros pro du -
tos que V. Exª pôde co nhe cer na Ama zô nia Oci den tal
há pou cos me ses e, en tre tan to, o Bra sil tem-se es -
que ci do de man ter uma re la ção co mer ci al efe ti va e à
al tu ra do que o mer ca do an di no tem a nos ofe re cer. A
sé rie his tó ri ca das re la ções co mer ci a is do Bra sil com
os pa í ses da Amé ri ca do Sul tem de mons tra do um
de crés ci mo em com pra e ven da en tre o nos so País e
os pa í ses vi zi nhos, e ge ne ro si da de com os pa í ses do
Pri me i ro Mun do. Te nho cer te za de que V. Exª co lo ca -
rá o de ba te no de vi do lu gar. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Tião Vi a na, para a úl ti ma re u nião da Co mis -
são do Mer co sul con vi da mos e ti ve mos o pra zer de
con tar com as pre sen ças da Bo lí via e da Ve ne zu e la.
Nós con vi da re mos tam bém os re pre sen tan tes des -
ses pa í ses para o diá lo go que es ta mos ini ci an do. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res. Faz soar a cam pa i nha.) 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, que ro so men te con ce der um apar te ao
Se na dor José Alen car, de Mi nas Ge ra is. 

Na ver da de, a mi nha in ten ção era fa zer uma
abor da gem rá pi da des se pro ble ma do Mer co sul e
me re fe rir à tra gé dia dos Esta dos Uni dos. Eu ia fa zer
um dis cur so a res pe i to dis so. Mas hoje, pela ma nhã,
abrin do o Cor re io Bra zi li en se, en con trei um ar ti go
no tá vel da es cri to ra Rose Ma rie Mu ra ro, in ti tu la do:
”A re be lião dos es cra vos“. Eu pre ten dia ler, na tri bu -
na, esse ex cep ci o nal ar ti go, mas o tem po não me
será su fi ci en te. Pre ten do, en tão, so li ci tar à Mesa a
trans cri ção des se ar ti go nos Ana is do Con gres so
Na ci o nal e leio só uma es pé cie de pre fá cio, de lide
da ma té ria: 

Fica cla ro que há lou cu ra dos dois la -
dos: o do fun da men ta lis mo tec no ló gi co e
eco nô mi co e o do re li gi o so e hu mi lha do.
Ambos são ter ro ris mos igual men te gra ves. 

A so lu ção para o mun do, Sr. Pre si den te, é o
amor e a so li da ri e da de. Se o pla ne ta não to mar cons -
ciên cia de que a ex plo ra ção por par te dos ri cos e bem 
ar ma dos so bre os po bres e po li ti ca men te de sor ga ni -
za dos tem que ter um fim; que não é pos sí vel ha ver
paz glo bal com a mar gi na li za ção e a mi sé ria de po vos 



in te i ros, nós não te re mos, de for ma al gu ma, che ga do
se quer per to da pos si bi li da de de con quis tar a paz. 

Pre ten do ain da ler esse ar ti go em ou tra opor tu -
ni da de, mas, nes te mo men to, faço ape nas o re que ri -
men to para que ele seja trans cri to. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Con ce do, para en cer rar a mi nha par ti ci pa ção no ple -
ná rio, nes ta ma nhã, um apar te ao Se na dor José
Alen car.

O Sr. José Alen car (PMDB-MG) – Emi nen te
Se na dor Ro ber to Re quião, no mo men to em que V.
Exª as su me a Pre si dên cia des sa im por tan te Co mis -
são para tra tar dos ne gó ci os li ga dos aos in te res ses
do Bra sil no Mer co sul, que ro, tam bém, tra zer a mi nha
pa la vra de con gra tu la ções a V. Exª e que ro, tam bém,
pa ra be ni zá-lo, de se jan do-lhe boa sor te nos tra ba lhos
que le va rá àque la Co mis são. Nós es ta re mos ao lado
de V. Exª para le var al gu ma con tri bu i ção se for mos
con si de ra dos úte is a ela. Nós so mos ad mi ra do res do
sen ti men to na ci o nal de V. Exª e da sen si bi li da de so ci -
al, ex pos ta, ago ra, na aten ção a esse ar ti go da es cri -
to ra Rose Ma rie Mu ra ro no Cor re io Bra zi li en se de
hoje que fala de paz, de fra ter ni da de e so li da ri e da de.
Então, fala aqui lo para o que to dos nós, ago ra, já de -
ve ría mos ter nos des per ta do no sen ti do de que nós
pre ci sa mos nos apro xi mar de Deus nes se mun do di fí -
cil pelo qual es ta mos atra ves san do. Meus pa ra béns a
V. Exª e mu i to boa sor te à fren te dos tra ba lhos da Co -
mis são do Mer co sul.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) – Sr.
Pre si den te, a con tri bu i ção do no bre Se na dor José
Alen car será, sem dú vi da, im por tan te como Lí der de
Mi nas Ge ra is e im por tan te lí der em pre sa ri al bra si le i -
ro. Qu e ro ter o pra zer de con tar com a pre sen ça do
Se na dor nas re u niões da Co mis são Mis ta do Mer co -
sul.

E apro ve i to a to le rân cia do Pre si den te para dar
uma úl ti ma in for ma ção. As re u niões da Co mis são do
Mer co sul com em ba i xa do res, com em ba i xa do res do
Bra sil e com per so na li da des con vi da das se rão to das 
gra va das e pas sa rão a cons ti tu ir uma vi de o te ca, que 
es ta rá à dis po si ção da so ci e da de bra si le i ra, das or -
ga ni za ções do Mer co sul dos ou tros pa í ses e dos
Srs. Par la men ta res do Se na do e da Câ ma ra seus
mem bros.

A pri me i ra a ser gra va da é a da dis cus são pú bli -
ca do Emba i xa dor Bo ta fo go e do Emba i xa dor Sa mu el 
Pi nhe i ro Gu i ma rães.

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

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

A REBELIÃO DOS ESCRAVOS

Fica cla ro que há lou cu ra dos dois la dos: o
do fun da men ta lis mo tec no ló gi co e eco nô mi co e o
do re li gi o so e hu mi lha do. Ambos são ter ro ris mos
igual men te gra ves.

Rose Ma rie Mu ra ro

Apa ren te men te ata car o co ra ção do im pé rio é ato de ou sa -
dia in sa na. Mas não é. No úl ti mo ano do se gun do mi lê nio, foi ele i -
to de ma ne i ra po lê mi ca um dos mais con tro ver ti dos e bé li cos pre -
si den tes da ma i or po tên cia do pla ne ta. Ge or ge W. Bush se re cu -
sou a as si nar o Pro to co lo de Kyo to, tor nan do ain da pior a si tu a -
ção fu tu ra do pla ne ta, e apóia as com pa nhi as pro du to ras de plan -
tas ge ne ti ca men te mo di fi ca das, dan do con ti nu i da de ao ho lo ca us -
to dos agro tó xi cos.

Mas o pior mes mo foi o que acon te ceu na Áfri ca, na Con -
fe rên cia so bre o Ra cis mo. Não só os Esta dos Uni dos como as
po tên ci as oci den ta is se re cu sa ram a ace i tar sua cul pa em re la -
ção ao co lo ni a lis mo e à es cra vi dão, que fi ze ram in fi ni ta men te
mais ví ti mas do que o ata que ter ro ris ta pro va vel men te exe cu ta do
por ati vis tas is lâ mi cos.

A Áfri ca está se es va in do em fome e vi o lên cia pelo ralo da
his tó ria, gra ças ao co lo ni a lis mo e à es cra vi dão. No co lo ni a lis mo,
as fron te i ras dos pa í ses eram fe i tas cor tan do pelo meio et ni as e
cul tu ras, e as guer ras fra tri ci das de vi am-se a es sas con tra di ções
ar ti fi ci al men te ins ta la das pe los se nho res co lo ni a is.

Mu i tos mi lhões de ín di os e de ne gros fo ram si len ci o sa -
men te as sas si na dos ou pela fome ou pela sim ples vi o lên cia. E
tudo isso foi tido como ”nor mal“ por se rem con si de ra dos se res
”semi-hu ma nos".

Algo se me lhan te foi per pe tra do con tra o mun do is lâ mi co.
Du ran te cen te nas de anos os mu çul ma nos fo ram ví ti mas de cha -
ci nas por mo ti vos re li gi o sos e tam bém to ma ram a ini ci a ti va de
mas sa crar por se rem mais guer re i ros que os cris tãos.

A ide o lo gia re li gi o sa is lâ mi ca apon ta para o fato de que to -
dos aque les que mor res sem na Gu er ra San ta, a Ji had, te ri am di -
re i tos a ma i o res re com pen sas após a mor te que os ou tros. Daí o
gran de nú me ro de ca mi ca ses, ho mens que não têm fu tu ro nem
eco nô mi co nem fa mi li ar e pro cu ram sua re com pen sa após a mor -
te. Tam bém na Con fe rên cia so bre o Ra cis mo o so fri men to pa les ti -
no não foi le va do em con ta.

O atra so cul tu ral e tec no ló gi co fren te ao Oci den te, so ma do 
à gran de ri que za do ouro ne gro, o pe tró leo, é uma mis tu ra ex plo -
si va, cujo com bus tí vel é o fun da men ta lis mo re li gi o so is lâ mi co.

Ne nhu ma ar ro gân cia cul tu ral e tec no ló gi ca oci den tal sabe
li dar com ele. Para nos sos pa drões ra ci o na lis tas e car te si a nos,
ele é ir ra ci o nal e im pre vi sí vel. Mas, no que se re fe re es pe ci fi ca -
men te aos Esta dos Uni dos., tam bém fo ram ines pe ra das e in ve -
ros sí me is para as pes so as que a vi ve ram, como, por exem plo, as
bom bas jo ga das so bre Na ga sa ki e Hi ro xi ma, a Gu er ra do Vi et nã,
Ko so vo etc. E to das as ou tras de ci sões im pe ri a is tam bém fo ram
cru éis e ir ra ci o na is para as pes so as que as so fre ram.



Acre di to que es ses aten ta dos te rão con se qüên ci as da
mes ma for ma ines pe ra das e in ve ros sí me is, numa re a ção em ca -
de ia im pos sí vel de ser con tro la da. Pen so até que, de po is de les,
nos sas vi das não se rão as mes mas, prin ci pal men te em nos sos
pa í ses iro ni ca men te cha ma dos emer gen tes e que, com cer te za,
aca ba rão pa gan do a con ta.

Fica cla ro que há lou cu ra dos dois la dos: o do fun da men ta -
lis mo tec no ló gi co e eco nô mi co e o do re li gi o so e hu mi lha do.
Ambos são ter ro ris mos igual men te gra ves, mas o fato é que o
ter ro ris mo tec no ló gi co avan ça do é ain da mais in sa no por que se
con si de ra o cen tro do mun do, e as vi das de cen te nas de mi lhões
de pes so as eco no mi ca men te do mi na das e im po ten tes nada sig -
ni fi cam di an te da sua pros pe ri da de.

Enfim, essa é mais uma re be lião de es cra vos, como tan tas 
que já acon te ce ram atra vés da his tó ria. Mas os es cra vos da era
tec no ló gi ca são mu i to com pe ten tes e bem or ga ni za dos e pro va -
ram que po dem de ses ta bi li zar seus opres so res usan do as mes -
mas fer ra men tas de les. Va mos ver aon de isto nos le va rá.

Um ce ná rio a meu ver sem sa í da é o da re ces são mun di al. 
Sigo di a ri a men te o sobe-e-des ce da Bol sa de Nova York e vejo
que ela está os ci lan do em pa ta ma res cada vez mais ba i xos. Sei
que ain da fal ta mu i to para que se jam atin gi dos os ní ve is com pa tí -
ve is com o es ta do real da eco no mia ame ri ca na e com ela a mun -
di al. E ines ca pá vel que essa bo lha, que ain da não es tou rou de
todo, mu i to ra pi da men te aca be de ex plo dir. E, como já dis se, so -
mos nós que va mos pa gar a con ta.

Esta mos cada vez mais pró xi mos de 1929. Por in crí vel que 
pa re ça, o fu tu ro ca mi nha para o pas sa do. E não só nes se cam po. 
Em 20-2-2000 a Fo lha de S.Pa u lo pu bli cou ar ti go em que os eu -
ro pe us de nun ci a vam o pro je to Eche lon, por meio do qual o go ver -
no ame ri ca no con tro la va mais de dois bi lhões de te le fo ne mas e
e-ma ils por dia, em 100 lín guas, mo ni to ran do in dí ci os de ter ro ris -
mo ou es pi o na gem in dus tri al. Cer ta men te esse es que ma será in -
ten si fi ca do.

Ain da mais, 80% da po pu la ção ame ri ca na apa ren te men te
de se ja um re vi de à ação ter ro ris ta. Não nego esse di re i to, mas
cre io que, no res to do mun do e mes mo den tro dos Esta dos Uni -
dos, há mi lhões e mi lhões de pes so as que não ace i tam esse sis -
te ma com pe ti ti vo glo ba li za do que é a lei do mais for te le va da às
úl ti mas con se qüên ci as. Por isso, um se gun do ce ná rio, o úni co
que nos pode sal var a to dos, é a uto pia; a trans for ma ção de den -
tro para fora, por pres são po pu lar, de uma di ta du ra eco nô mi ca e
tec no ló gi ca numa dis tri bu i ção mais de mo crá ti ca da in for ma ção, a
úni ca me di da que será ca paz de di mi nu ir o ter ro ris mo, que nada
mais é do que o pro tes to vi o len to dos ex clu í dos.

Rose Ma rie Mu ra ro é es cri to ra.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, 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 em exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
as so cia-se às con gra tu la ções ao Se na dor Ro ber to
Re quião por sua ele i ção para a Pre si dên cia da 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. Não tem dú vi da a Mesa de

que, com a sua ele i ção, essa re pre sen ta ção ga nha
den si da de e di men são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des, como Lí -
der, por 5 mi nu tos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, que re mos re gis trar aqui,
em nome do Blo co e do nos so Par ti do, uma ati vi da de
que se re a li zou on tem no Se na do, na Co mis são de
Edu ca ção. O Se na dor Ri car do San tos, Pre si den te da
Co mis são, num ges to de mo crá ti co de re co nhe ci men -
to e de res pe i to aos mo vi men tos que exis tem no País
em de fe sa dos di re i tos e da ga ran tia da qua li da de do
en si no, re ce beu, em au diên cia pú bli ca, uma re pre -
sen ta ção dos fun ci o ná ri os das nos sas uni ver si da des, 
dos nos sos téc ni cos ad mi nis tra ti vos, que es tão em
gre ve já há uns quan tos dias.

Sa be mos que, sem dú vi da, a fun ção pú bli ca é
pri mor di al nos tem pos mo der nos, pois sem pes so al
qua li fi ca do, mo ti va do e de di ca do re al men te os Esta -
dos não po de rão acom pa nhar o pa pel que lhes é re -
ser va do na eco no mia, in clu si ve de mer ca do, gran de
tema na ci o nal hoje. A va lo ri za ção do ser vi dor pú bli co
tem sido in cen ti va da nos pa í ses in dus tri a li za dos, uma 
vez que é re co nhe ci do que o tra ba lho dos fun ci o ná ri -
os pú bli cos é in dis pen sá vel e es sen ci al para o pro -
ces so de trans for ma ção, de mun di a li za ção e para a
re or ga ni za ção es tru tu ral de tran si ção so ci o cul tu ral e
eco nô mi ca. 

Órgãos in ter na ci o na is, in clu si ve a pró pria Orga -
ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho, OIT, têm se pre o -
cu pa do em ofe re cer me lho res con di ções para o exer -
cí cio do tra ba lho pú bli co.

A Eu ro pa oci den tal in tro du ziu re for mas no ser vi ço
pú bli co, na dé ca da de 70, vi san do adap tá-lo à mun di a li -
za ção da pro du ção, dos trans por tes, das co mu ni ca ções 
e das tran sa ções fi nan ce i ras, com a fi na li da de de pre -
ser var a ca pa ci da de eco nô mi ca dos pa í ses. 

No Bra sil, in fe liz men te, pa re ce que se des co nhe -
cem as re co men da ções in ter na ci o na is so bre as ca te -
go ri as dos tra ba lha do res do ser vi ço pú bli co, que são
fun da men ta is, por que o ser vi ço pú bli co está à dis po si -
ção da so ci e da de bra si le i ra, em to dos os se to res.

O que faz o Go ver no bra si le i ro? Sub me te-se ao
FMI, des de nha a clas se, des res pe i ta as or ga ni za ções 
sin di ca is e apre sen ta ago ra uma pro pos ta li ne ar de



re a jus te de 3,5%, com uma in fla ção acu mu la da, no
pe río do, de cer ca de 75%. 

É uma ver go nha re al men te que, após sete anos
de con ge la men to dos sa lá ri os dos fun ci o ná ri os pú bli -
cos, o Go ver no ace ne com essa pro pos ta de re a jus te
ri dí cu la. Mais es tar re ce dor ain da é sa ber mos que há
um gran de des res pe i to por par te do Go ver no bra si le i -
ro ao en si no uni ver si tá rio bra si le i ro, prin ci pal men te
ao en si no uni ver si tá rio pú bli co, que é a sua res pon sa -
bi li da de pri me i ra.

Te mos uma gre ve que atin ge 100% das nos sas
uni ver si da des fe de ra is, e uma gre ve jus ta, por que há
pro pos tas pro to co la das no Mi nis té rio, há pe di dos de
au diên cia há dois anos no Mi nis té rio e não há se quer
uma res pos ta, uma pro pos ta de diá lo go, uma de -
mons tra ção de res pe i to a es sas ca te go ri as.

Enten do como sa lu tar a au diên cia re a li za da on -
tem na Co mis são de Edu ca ção, quan do o Pre si den te, 
Se na dor Ri car do San tos, re ce beu re pre sen tan tes do
co man do de gre ve. 

Gos ta ría mos, ago ra, que ocor res sem os des do -
bra men tos: o anún cio de que esta Casa está pre o cu -
pa da com a gre ve das uni ver si da des fe de ra is, pois a
qua li da de de en si no cor re ris co, as sim como o res pe i -
to a nos sa pes qui sa e ao nos so co nhe ci men to; uma
au diên cia do Pre si den te da Co mis são com o Mi nis tro
da Edu ca ção, para in for mar mos que a Co mis são de
Edu ca ção do Se na do quer aju dar na bus ca do diá lo -
go e não in ter fe rir na pa u ta de re i vin di ca ções nem nas 
for mas de ne go ci a ção. Em se gun do lu gar, que re mos
di zer que não é pos sí vel que con ti nue a ha ver nes te
País fal ta de diá lo go, algo que ca mi nha na con tra mão
da his tó ria so ci al, po lí ti ca e edu ca ci o nal do Bra sil.

Por tan to, Sr. Pre si den te, era esse o re gis tro que
gos ta ria de fa zer, ape lan do ao Mi nis tro da Edu ca ção,
que re pre sen ta o Go ver no Fe de ral, para que se sen te
à mesa com os tra ba lha do res da edu ca ção, por que a
so ci e da de as sim de se ja e exi ge.

So li ci to, Sr. Pre si den te, que se jam re gis tra das
nos Ana is da Casa as ano ta ções de ta lha das que fiz
so bre o tema, in clu si ve so bre a ques tão do fun ci o na -
lis mo pú bli co.

De i xo, ain da, um ape lo para que esta Casa, por
in ter mé dio de V. Exª, que é uma pes soa sen sí vel e
que co nhe ce re al men te o va lor do nos so en si no pú bli -
co su pe ri or, tam bém in ter ce da jun to ao Go ver no para

que o diá lo go e as ne go ci a ções te nham iní cio ime di a -
ta men te, em nome do en si no bra si le i ro.

Mu i to obri ga da.
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FUNCIONALISMO: Dig ni da de, Qu a li da de e Explo ra ção

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si -
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a fun ção pú bli ca é pri mor di al nos
tem pos mo der nos, pois sem pes so al qua li fi ca do, mo ti va do e de di -
ca do, os Esta dos não po de rão de sem pe nhar o pa pel que lhes é
re ser va do na eco no mia de mer ca do. A va lo ri za ção do ser vi dor
pú bli co tem sido in cen ti va da nos pa í ses de sen vol vi dos, uma vez
que seu tra ba lho é in dis pen sá vel para o pro ces so de trans for ma -
ção, de mun di a li za ção e es sen ci al para a re or ga ni za ção es tru tu -
ral e de tran si ção só cio, cul tu ral e eco nô mi ca. 

Con tri bu in do com cer ca de 13% do Pro du to Inter no Bru to
(PIB) dos pa í ses in dus tri a li za dos, a Admi nis tra ção Pú bli ca está
es tre i ta men te li ga da ao pa pel do Esta do nos di ver sos se to res e
nos di fe ren tes ní ve is da eco no mia e da so ci e da de. O Esta do tem
um gran de im pac to so bre o mer ca do de tra ba lho, que se es ten de
ao se tor pri va do e à eco no mia in for mal. 

O Ser vi ço Pú bli co, em ge ral, tem sido um dos prin ci pa is
agen tes do cres ci men to eco nô mi co e im por tan te dis po ni bi li za dor
de ser vi ços so ci a is. A Admi nis tra ção Pú bli ca está a ser vi ço do ci -
da dão e a cons tan te va lo ri za ção dos seus re cur sos hu ma nos é
im por tan te para per mi tir a oti mi za ção da fun ção pú bli ca.

A pre o cu pa ção com me lho res con di ções para o exer cí cio
do tra ba lho pú bli co tem sido, fre qüen te men te, exa mi na da por ór -
gãos in ter na ci o na is, in clu in do a Orga ni za ção Inter na ci o nal do
Tra ba lho (OIT). A Eu ro pa Oci den tal in tro du ziu re for mas no ser vi -
ço pú bli co na dé ca da de se ten ta, vi san do a adap tá-lo à mun di a li -
za ção da pro du ção, dos trans por tes, das co mu ni ca ções e das
tran sa ções fi nan ce i ras, com a fi na li da de de pre ser var a ca pa ci da -
de eco nô mi ca dos pa í ses. 

Mas, o Bra sil, in fe liz men te, pa re ce des co nhe cer a po si ção
das re co men da ções in ter na ci o na is so bre essa ca te go ria de tra -
ba lha do res, in dis pen sá vel para seu cres ci men to. A su bor di na ção
de nos sa po lí ti ca eco nô mi ca às de ci sões e às or dens do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal (FMI) tem des de nha do a clas se, a pon to
de, após sete anos sem au men to, edi tar um re a jus te li ne ar de
3,5%, con tra uma in fla ção acu mu la da no pe río do de cer ca de
75%. 

Esse des res pe i to aos di re i tos ad qui ri dos do Ser vi dor Pú bli -
co bra si le i ro, é a de mons tra ção ine quí vo ca da fal ta de es crú pu los 
de nos sos atu a is go ver nan tes. Ao Go ver no, na re a li da de, não in -
te res sa, sa lá ri os de fa sa dos, a fal ta de co mi da nos la res e dos mi -
lha res de ser vi do res do País, a atu a ção cru el dos agi o tas nas re -
par ti ções pú bli cas, por que pre ci sa, em pri me i ro lu gar, cum prir,
com as de ter mi na ções das es tru tu ras eco nô mi cas in ter na ci o na is, 
do mi na das pela eco no mia ame ri ca na, como é o caso do FMI. 

Mais es tar re ce dor, é o Go ver no Bra si le i ro di zer que está
con ce den do re a jus te li ne ar de 3,5% para o pró xi mo ano, em cum -
pri men to a uma de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF). A in -
ter pre ta ção go ver na men tal da de ci são do STF me pa re ce ser



mera de ma go gia, pois na re a li da de o que se sabe é que o Go ver -
no não cum pre, há sete anos, de ter mi na ção cons ti tu ci o nal de re -
vi são anu al e ge ral dos sa lá ri os do fun ci o na lis mo. O Go ver no fin -
ge não sa ber que re a jus tes ne ces sá ri os de ve ri am ser re tro a ti vos
vi san do re por as per das sa la ri a is dos úl ti mos anos. 

O to tal des res pe i to do Go ver no Fe de ral com o en si no uni -
ver si tá rio re sul tou na gre ve que atin ge as nos sas Insti tu i ções Fe -
de ra is de Ensi no Su pe ri or – IFES, em todo o País.

Os Téc ni cos Admi nis tra ti vos, des de ju lho e pos te ri or men te 
os Do cen tes das uni ver si da des, hoje com ade são de 100% de
nos sas uni ver si da des e in clu si ve com o apo i a men to dos es tu dan -
tes, a com pre en são dos re i to res, que re co nhe cem como jus ta a
gre ve, e o apo io da so ci e da de em ge ral, uni fi can do o de se jo que
o Go ver no Bra si le i ro atra vés do Mi nis tro da Edu ca ção, ini cie e es -
ta be le ça o diá lo go e aten da as re i vin di ca ções, em de fe sa e em
res pe i to ao en si no pú bli co su pe ri or bra si le i ro.

Ao Go ver no cabe de fi ni ti va men te de fi nir sua po si ção e po -
lí ti ca: va lo ri zar a edu ca ção, qua li fi car seus tra ba lha do res em edu -
ca ção, in ves tir na pes qui sa, na ciên cia e tec no lo gia, ou se sub -
me ter as de ter mi na ções do FMI, com cor tes sis te má ti cos nos or -
ça men tos da edu ca ção e, pro mo ver o des man te la men to do qua li -
fi ca do en si no su pe ri or bra si le i ro.

O cres ci men to do sis te ma pri va do do en si no su pe ri or em
de tri men to do se tor pú bli co, com a co ni vên cia ou omis são do Go -
ver no Fe de ral, é al gu ma co i sa vi sí vel e pre o cu pan te. 

So bre o as sun to, a an tro pó lo ga Eu ni ce Ri be i ro Dur ham,
ami ga do Pre si den te da Re pú bli ca, e bra ço di re i to do Mi nis tro Pa -
u lo Re na to, até bem pou co tem po, ao pe dir de mis são de seu car -
go de Con se lhe i ra do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção (CNE),
pe las res tri ções im pos tas ao ór gão pelo Mi nis tro, dis se: ”Esse
cres ci men to está sen do go ver na do pelo mer ca do, pelo pro ces so
de lu cro, e está ame a çan do a cre di bi li da de do sis te ma de en si no
su pe ri or no Bra sil“.

Srªs. e Srs. Se na do res, não con ten te com a cam pa nha
des mo ra li zan te que faz con tra o fun ci o na lis mo pú bli co, trans for -
man do-o no prin ci pal res pon sá vel pela cri se bra si le i ra, o Go ver no 
ata ca-o de to das as for mas pos sí ve is. Impôs adi ci o na is às con tri -
bu i ções pre vi den ciá ri as para pa gar ju ros da dí vi da ex ter na, fe rin -
do mais uma vez o prin cí pio cons ti tu ci o nal de ir re du ti bi li da de de
sa lá ri os. 

O Go ver no trans for mou al guns car gos do Po der Exe cu ti vo
em car re i ras de Esta do com ven ci men tos jus tos, ale gan do que
”os ser vi do res de ní vel su pe ri or es tão exer cen do ati vi da des nas
áre as re la ci o na das ao novo pa pel do Esta do e ga nham me nos do 
que seus pa res no se tor pri va do, ao con trá rio do que ocor re com
os que se en con tram nas ati vi da des de apo io“.

Isso pro va que o Go ver no, ao con trá rio do que pa re ce, co -
nhe ce a nova po lí ti ca in ter na ci o nal re la ti va à va lo ri za ção dos re -
cur sos hu ma nos no ser vi ço pú bli co, mas só se uti li za dela quan -
do lhe é con ve ni en te. A ci ta da me di da, só atin giu um pe que no nú -
me ro de fun ci o ná ri os do Exe cu ti vo, de i xan do os de ma is, as sim
como os ser vi do res do Le gis la ti vo e do Ju di ciá rio, em si tu a ção
pre cá ria. Não são pou cos os fun ci o ná ri os que res trin gi ram a edu -
ca ção de seus fi lhos, nem pou cos os que pa ra ram de pa gar os
pla nos de sa ú de, que fo ram ajus ta dos con tan do as per das in fla ci -
o ná ri as e per mi tin do lu cros as em pre sas ges to ras, como tam bém 
são in con tá ve is os apo sen ta dos, cu jos ren di men tos não lhes as -
se gu ram se quer o su fi ci en te para a com pra de re mé di os e hoje
se vêem ame a ça dos pelo des con to pre vi den ciá rio. 

Por tan to, po de mos afir mar, o Go ver no não ad mi te con ver -
sa ções ou ne go ci a ções so bre o ar ro cho sa la ri al. Seu pro ce di -

men to é to tal men te an ti de mo crá ti co. Sin di ca li zan do-se na dé ca da 
de 80, os ser vi do res pú bli cos ob ti ve ram, na Cons ti tu i ção de 1988, 
al gu mas con quis tas que fa zi am par te da re de mo cra ti za ção da
Na ção e da re to ma da de seus di re i tos. Entre tan to, o pro je to ne o li -
be ral do atu al Go ver no jo gou por ter ra to dos os so nhos da clas se. 
A úni ca pre o cu pa ção atu al é o ajus te das con tas pú bli cas para
aten der às exi gên ci as do FMI. 

Com Fer nan do Hen ri que Car do so, os fun ci o ná ri os as sis ti -
ram à der ro ca da de al guns di re i tos con quis ta dos: fim da li cen -
ça-prê mio, das ho ras ex tras, da iso no mia e da es ta bi li da de; eli mi -
na ção do ga nho na pas sa gem para a ina ti vi da de; pro i bi ção da
con ver são de um ter ço das fé ri as; tí que te em di nhe i ro sem re a -
jus te; trans for ma ção do anuê nio em quin qüê nio; am pli a ção de
dois para três anos do es tá gio pro ba tó rio; li mi ta ção das des pe sas 
com pes so al; des vin cu la ção de re a jus tes.

Tam bém, exis tem pen dên ci as em re la ção à de ci são ju di ci -
al de pa ga men to dos 11,98% aos Fun ci o ná ri os Pú bli cos, cuja
par ce la sig ni fi ca ti va da ca te go ria, aguar da o pa ga men to.

Te nho a cer te za de que o Con gres so Na ci o nal, não fal ta rá
aos seus ser vi do res, o pa ga men to des ta dí vi da será efe tu a da
com a ma i or bre vi da de.

Se nho ras e Se nho res, re a fir mo a po si ção do Sin di ca to
Na ci o nal dos Do cen tes das Insti tu i ções de Ensi no Su pe ri or em
de fe sa do ser vi dor pú bli co, ”Na com pre en são de que os Ser vi -
ços Pú bli cos – sa ú de, ali men ta ção e nu tri ção; edu ca ção; ha bi -
ta ção; trans por te; sa ne a men to; se gu ran ça; cul tu ra e la ser –
são fun da men ta is para a or ga ni za ção e es tru tu ra ção da so ci e -
da de em uma pers pec ti va de as se gu rar efe ti va dis tri bu i ção de
ren da e o en fren ta men to da ques tão so ci al, re a fir ma mos, se -
rem es tes res pon sa bi li da des do Esta do e di re i to de to dos os ci -
da dãos“. Por tan to, apo i a mos as re i vin di ca ções das IFES:

1 – Re a li za ção de Con cur so Pú bli co no Re gi me Ju rí di co
Úni co, con tra Pro je tos de Lei de Empre go Pú bli co;

2 – Re po si ção das per das sa la ri a is (75,8%);

3 – Incor po ra ção das gra ti fi ca ções;

4 – Di re i to de apo sen ta do ri as, de fe sa da Pre vi dên cia Pú -
bli ca;

5 – De fe sa dos di re i tos Sin di ca is.

Por tan to a ale ga ção do des co nhe ci men to da pa u ta de re i -
vin di ca ções, as ten ta ti vas de des qua li fi car os sin di ca tos do con -
jun to dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is, a fal ta de diá lo go do Mi nis -
tro da Edu ca ção com o co man do de gre ve, não se jus ti fi ca. Há
do cu men tos pro to co la dos no Mi nis té rio da Edu ca ção des de
1999, sem res pos ta e au diên ci as so li ci ta das des de ju nho de
2000, não aten di das. Isto é la men tá vel. Ape la mos ao bom sen so
do Mi nis tro da Edu ca ção.

Re gis tra mos, ain da, que na au diên cia – mu i to opor tu na –
re a li za da no dia 12 de se tem bro, na Co mis são de Edu ca ção do
Se na do Fe de ral, o Pre si den te da Co mis são, Se na dor Ri car do
San tos, jun ta men te com al guns Se na do res e Se na do ras, re ce beu 
uma re pre sen ta ção do Co man do de Gre ve dos Ser vi do res das
Insti tu i ções de Ensi no Fe de ral, o que con si de ro al ta men te po si ti -
vo. Eu par ti ci pei des se en con tro. O Se na do e Câ ma ra dos De pu -
ta dos tem fe i to a sua par te. A Co mis são de Edu ca ção deu uma
de mons tra ção con cre ta de que o diá lo go e o res pe i to às ca te go ri -
as é ne ces sá rio, prin ci pal men te os que atu am na Edu ca ção des te 
País. Foi de li be ra do que o Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção, 
so li ci tar au diên cia com o Mi nis tro da Edu ca ção para ape lar pela
aber tu ra do diá lo go para ne go ci a ção da pa u ta de re i vin di ca ções



da clas se ao mes mo tem po em que se co lo ca rá a dis po si ção
para a apro xi ma ção das par tes.

Con cluo, Sr. Pre si den te, afir man do que a au sên cia de diá -
lo go, está na con tra mão da de mo cra cia e do avan ço so ci al. O que 
move toda a ”gar ra“ dos Do cen tes e Ser vi do res Pú bli cos Fe de ra is 
é a de fe sa de uma Edu ca ção Su pe ri or, pú bli ca, gra tu i ta e de qua -
li da de, li vre das im po si ções do mer ca do. Que es ses tra ba lha do -
res pos sam com dig ni da de, de sen vol ver seu tra ba lho de Ensi no,
Pes qui sa e Exten são, fun ção es tra té gi ca, fun da men tal e cons ti tu -
ci o nal, in dis pen sá vel para a so be ra nia e o de sen vol vi men to da
Na ção Bra si le i ra.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A so li ci -
ta ção de V. Exª será aten di da, nos ter mos re gi men ta is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias, pe -
din do a S. Exª que seja bre ve, tan to quan to pos sí vel,
por que pre ci sa mos ini ci ar a Ordem do Dia às 11 ho -
ras.

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.) –
Fa rei o pos sí vel, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ca mi ca -
ses aé re os ar re ben tam o sím bo lo do po de rio eco nô -
mi co da gran de na ção nor te-ame ri ca na e de mons -
tram ao mun do que mes mo as gran des na ções são
im po ten tes di an te do de ses pe ro lou co da que les que
se sen tem al can ça dos pe las in jus ti ças no Pla ne ta.

É evi den te que o mun do está es tar re ci do e ator -
do a do, e to dos nós so mos re me ti dos a uma re fle xão
ine vi tá vel: qual será o nos so pa pel na ati vi da de pú bli -
ca? O que deve ser pri o ri da de para a ori en ta ção do
nos so man da to? É im por tan te ou não es tar mos sin to -
ni za dos com as as pi ra ções da so ci e da de para
fazê-las eco ar des ta tri bu na, des te ple ná rio, na es pe -
ran ça de avan ços in dis pen sá ve is, na bus ca da so li da -
ri e da de, da fra ter ni da de, da jus ti ça, da paz?

É ób vio que a nos sa ati vi da de pros se gue. Por
mais per ple xos que fi que mos di an te de um es pe tá cu -
lo dra má ti co e dan tes co como esse a que o mun do
as sis tiu, so mos obri ga dos ao dia-a-dia das nos sas
ati vi da des.

E hoje, Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na para
re fle tir so bre aqui lo que re co lho como ex pe riên cia no
exer cí cio da Pre si dên cia de uma CPI, a Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to que in ves ti ga a cor rup ção
na ad mi nis tra ção do fu te bol bra si le i ro. Sem dú vi da
ne nhu ma, a cor rup ção, que não é co i sa nova, que é
his tó ri ca, que tem a ida de do mun do, cres ceu de for -
ma avas sa la do ra, não ape nas em nos so País, mas,
in dis cu ti vel men te, no Bra sil, ga nhou pro por ções agi -
gan ta das. 

Fala-se, e é bom fri sar, que as es ta tís ti cas nun -
ca são con fiá ve is e não se ri am es pe ci al men te quan -
do di zem res pe i to a algo tão com ple xo como ín di ces
de cor rup ção. Indis cu ti vel men te, o Bra sil ocu pa um lu -
gar ne ga ti vo no ran king mun di al das na ções cor rup -
tas. Cer ta men te, um ter ço, no mí ni mo, da dí vi da pú bli -
ca bra si le i ra diz res pe i to à cor rup ção, é res pon sa bi li -
da de dos cor rup tos, es pe ci al men te do se tor pú bli co
na ci o nal. 

A CPI é, sem som bra de dú vi das, um ins tru men -
to efi ci en te. Se te mos duas ver ten tes fun da men ta is
para o cum pri men to do nos so de ver – a de le gis lar e a 
de in ves ti gar –, a co mis são par la men tar de in qué ri to é 
ins tru men to in dis pen sá vel para a ta re fa de fis ca li za -
ção. Esta mos ve ri fi can do que é pre ci so re pen sar o
ins ti tu to da co mis são par la men tar de in qué ri to e apri -
mo rar a le gis la ção para que a ela pos sa tor nar-se ain -
da mais efi ci en te. 

Aliás, em pri me i ro lu gar, é pre ci so mu dar o con -
ce i to no Con gres so Na ci o nal. Qu an do há de nún ci as
de cor rup ção, in dí ci os for tes de que as de nún ci as são 
ver da de i ras, não há ra zão para se im pe dir a ins ta la -
ção de CPI que te nha por ob je ti vo in ves ti gar cor rup -
ção. É evi den te que não ha ve ria, ain da com mais for -
ça, ra zões para se ex pul sar al guém de um Par ti do po -
lí ti co sim ples men te por que as si na um re que ri men to
que pre ten de in ves ti gar cor rup ção no País. Go ver no
ne nhum tem o di re i to de im pe dir que se in ves ti gue
cor rup ção, por que ela é uma das ca u sas fun da men -
ta is da fome, da po bre za, da mi sé ria, do de sem pre go
e do sub de sen vol vi men to. 

Se re mos fal sos se pre ten der mos en si nar que,
com pro pos tas do Con gres so Na ci o nal, com pro je tos, 
com emen das à Cons ti tu i ção de com ba te à po bre za,
re sol ve re mos os pro ble mas so ci a is do nos so País,
sem ata car mos de fren te a cor rup ção que faz es va ir
os re cur sos pú bli cos, que já são in su fi ci en tes, e com -
pro me tem de fi ni ti va men te a ca pa ci da de de in ves tir do 
Esta do bra si le i ro.

O que fa zer em re la ção a esse me ca nis mo de
in ves ti ga ção que é a CPI? Pri me i ra men te, é pre ci so
le gis lar so bre nor mas que im pe çam que se que brem
si gi los ban cá rio e fis cal.

Nos tra ba lhos da CPI do Fu te bol, ve ri fi ca mos
que bas ta um man da do de se gu ran ça para que o Su -
pre mo con ce da li mi nar im pe din do a que bra dos si gi -
los ban cá rio e fis cal. De po is, re me te-se a ques tão
para a dis cus são de mé ri to, que não ocor re em tem -
po, já que o pro ces so no Ju di ciá rio é mo ro so e a CPI
tem sem pre um pra zo fa tal para a con clu são dos seus 
tra ba lhos.



Sr. Pre si den te, eu pe di ria para con clu ir com
mais duas ques tões re la ti vas à Co mis são Par la men -
tar de Inqué ri to.

Exis te a ne ces si da de de en fren tar mos com
mais ri gor essa es tra té gia de obs tru ção dos tra ba lhos 
de in ves ti ga ção. A le gis la ção es ta be le ce que obs tru ir
os tra ba lhos de in ves ti ga ção de uma CPI é cri me .Isso 
está na Lei nº 1.579. As pe na li da des es tão pre vis tas
no art. 329 do Có di go Pe nal, mas as CPIs en con tram
di fi cul da des para de fi nir exa ta men te quan do se obs -
tru em os tra ba lhos de in ves ti ga ção.

O Se na do Fe de ral tem sido exem plo nes se par -
ti cu lar, por que ain da re cen te men te cas sou um Se na -
dor por obs tru ir os tra ba lhos de in ves ti ga ção. A Câ -
ma ra dos De pu ta dos não per cor re o mes mo ca mi nho, 
por que já há al guns me ses a CPI do Fu te bol re pre -
sen tou con tra Par la men tar por que bra de de co ro e,
até hoje, não hou ve ini ci a ti va da que la Casa para ins -
ta u ra ção do pro ces so dis ci pli nar con se qüen te.

A ou tra ques tão, Sr. Pre si den te, diz res pe i to à
ne ces sá ria in ves ti ga ção no ex te ri or. Por exem plo, na
ad mi nis tra ção do fu te bol bra si le i ro há cor rup ção: 18
bi lhões são mo vi men ta dos anu al men te, e par te im -
por tan te des sa ci fra é ne go ci a da no ex te ri or, ob vi a -
men te com cri me con tra o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o -
nal, con tra a Ordem Tri bu tá ria Na ci o nal, im pli can do
em eva são de di vi sas, la va gem de di nhe i ro, en ri que ci -
men to ilí ci to, pre ju í zos enor mes para o nos so País.
No en tan to, a CPI fica de mãos ata das em re la ção
aos ilí ci tos pra ti ca dos por di ri gen tes no ex te ri or, no
caso do fu te bol bra si le i ro, e, evi den te men te, em ou -
tras ati vi da des pú bli cas ou pri va das do nos so País,
isso ocor re da mes ma for ma.

É pre ci so es ta be le cer uma in te ra ção ma i or en tre
o Con gres so Na ci o nal, es pe ci fi ca men te, no caso, o
Se na do Fe de ral, por in ter mé dio da CPI, com ou tras
ins ti tu i ções como o Mi nis té rio Pú bli co, o Mi nis té rio da
Jus ti ça, a Advo ca cia-Ge ral da União e o Po der Ju di ciá -
rio, para se cons ti tu ir for ça ta re fa a fim de se in ves ti gar,
tam bém no ex te ri or, a mo vi men ta ção de so nes ta que
ocor re em fun ção dos ilí ci tos pra ti ca dos a par tir do Bra -
sil, com pre ju í zos enor mes para o povo bra si le i ro.

Esse é um tema que não se es vai nes te cur to
dis cur so, Sr. Pre si den te, e nós pros se gui re mos, por -
que ago ra aten de re mos a de ter mi na ção de V. Exª,
para que se pos sa ini ci ar a Ordem do Dia.

Agra de ço, mais uma vez, a opor tu ni da de de fa -
lar so bre este tema que é fun da men tal para o nos so
País: o com ba te im pla cá vel à cor rup ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Agra de -
ço ao Se na dor Álva ro Dias a com pre en são quan to ao
tem po de que dis pu nha.

So bre a mesa, in di 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:

INDICAÇÃO Nº 2, DE 2001
(Indi ca ção nº 1, de 2001 – CEDP)

(Do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar)

 O Con se lho de Éti ca e De co ro  Par la men tar do
Se na do Fe de ral, nos ter mos do art. 224, do Re gi men -
to Inter no e con so an te sua atri bu i ção de atu ar no sen -
ti do da pre ser va ção da dig ni da de do man da to par la -
men tar no Se na do Fe de ral, con for me dis põe o art. 22
da Re so lu ção nº 20, de 1993, su ge re à Mesa Di re to ra
do Se na do Fe de ral o es tu do de me di da ade qua da a
obs tar o re tor no ao exer cí cio da Pre si dên cia da Casa
pelo Se na dor Ja der Bar ba lho, en quan to es ti ver sob
in ves ti ga ção.

Jus ti fi ca ção

O Se na dor Ja der Bar ba lho so li ci tou li cen ça pelo
pe río do de ses sen ta dias, a con tar do dia 20 de ju lho
pró xi mo pas sa do, do car go de Pre si den te do Se na do.
O ter mo fi nal des se afas ta men to é o pró xi mo dia 17 de
se tem bro. Estan do o ci ta do par la men tar sob in ves ti ga -
ção, é no tó rio que sua re as sun ção da Pre si dên cia do
Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal po de rá ge -
rar uma cri se de gra ves pro por ções para a ins ti tu i ção e
para o re gi me de mo crá ti co no País. Urge que o de -
nun ci a do seja man ti do afas ta do de suas fun ções,
pois, como mem bro da Mesa Di re to ra é-lhe atri bu í da
a ta re fa de, iso la da men te, ou em con jun to com seus
pa res, con du zir os tra ba lhos des ta Casa Le gis la ti va.
Essa po si ção é, ine qui vo ca men te, es tra té gi ca, no
que per ti ne ao di re ci o na men to dos la bo res le gi fe ran -
tes, das fun ções fis ca li za tó ri as ine ren tes ao Po der Le -
gis la ti vo e ao re gu lar fun ci o na men to, em ter mos ad -
mi nis tra ti vos, do Se na do Fe de ral. Des ta ma ne i ra, im -
põe-se se jam ado ta das pro vi dên ci as de for ma a obs -
ta cu li zar o re tor no do Se na dor Ja der Bar ba lho a suas
fun ções di re ti vas, para pre ser va ção da dig ni da de
do man da to par la men tar no Se na do Fe de ral. 

Sala das Co mis sões, 12 de se tem bro de 2001. – 
He lo i sa He le na – Wal deck Orne las – Mo re i ra Men -
des – Ro ber to Sa tur ni no – Bel lo Par ga – Ri car do
San tos – Ante ro Paes de Bar ros – Jef fer son Pe res
– Ro meu Tuma.





O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido irá à pu bli ca ção.

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 513, DE 2001

Re que i ro a Vos sa Exce lên cia que, nos ter mos
do art. 222 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
seja sub me ti do à apre ci a ção o pre sen te re que ri men -
to de ma ni fes ta ção de lou vor à Uni ver si da de Fe de ral
de Ser gi pe – UFS, por in ter mé dio do seu Mag ní fi co
Re i tor José Fer nan des de Lima, re la ti vo ao ”Fó rum
Pen sa Ser gi pe“.

Jus ti fi ca ção

As ques tões re gi o na is têm fi ca do em pla no se -
cun dá rio nes te país glo ba li za do, que pre fe re es pe -
lhar-se lá fora, do que co nhe cer a sua pró pria re a li da -
de. Em al guns es ta dos tem ha vi do re sis tên cia, tem
ocor ri do luta, afir man do prin cí pi os que a his tó ria con -
sa grou e que nin guém, sob ne nhum pro tes to, pode ig -
no rar.

Não faz mu i to tem po que es ta va co lo ca do como
pri o ri da de à trans po si ção das águas do rio São Fran -
cis co, para aten der a di ver sos es ta dos que so frem, ci -
cli ca men te, com as es ti a gens pro lon ga das. Ha via,
con tu do, uma re a ção dos es ta dos, como o de Ser gi -
pe, que te ri am pre ju í zos enor mes, me nos pela trans -
po si ção em si, mas pela fal ta de zelo para com o ve lho 
rio da uni da de na ci o nal.

Fe liz men te, o as sun to per deu im por tân cia. Mas, 
la men ta vel men te, o nor des te pas sou a en fren tar pro -
ble ma ma i or, que é o da cons ta ta ção da ago nia do rio
São Fran cis co, es va zi an do os re ser va tó ri os das suas
bar ra gens, onde são ge ra das, des de 1952, a luz e a
for ça que move a re gião e ga ran tem o de sen vol vi -
men to.

No ano do seu V cen te ná rio de des co ber to, o rio
São Fran cis co pede so cor ro, fra gi li za do, sem for ça
para ir ri gar e fer ti li zar as ter ras que ba nha nos es ta -
dos nor des ti no. O rio São Fran cis co per deu mu i to de
suas águas gor das, pis co sas, não pas san do de um
ar re me do do que já foi, en tris te cen do a po pu la ção
que dele de pen de para co mer, para vi ver.

Te mas como o do rio São Fran cis co exi gem per -
ma nen te re fle xão, para que as re giões bra si le i ras pro -
du zam a mas sa crí ti ca ne ces sá ria ao es for ço de pas -
sar o Bra sil a lim po.

Nes te con tex to de cons ciên cia po lí ti ca, que
deve mo bi li zar toda a so ci e da de, atra vés dos ins tru -

men tos pró pri os de sua re pre sen ta ção, como os par -
ti dos po lí ti cos, que são con du tos da opi nião pú bli ca,
cabe des ta car – e o faço ago ra, com en tu si as mo – o
Fó rum Pen sar Ser gi pe, da Uni ver si da de Fe de ral de
Ser gi pe.

Tra ta-se de uma am pla re fle xão, tão ob je ti va
quan to abran gen te, que exa mi na vá ri as ques tões, pe -
ran te uma as sis tên cia in te res sa da, e que di vul ga, em
vo lu mes, tais de ba tes, mul ti pli can do os seus efe i tos.
Ago ra mes mo a edi to ra da Uni ver si da de Fe de ral de
Ser gi pe lan ça o vo lu me, com 544 pá gi nas, do Fó rum
Pen sar Ser gi pe II.

O li vro re ú ne as ex po si ções e de ba tes so bre ge -
ra ção de em pre go e ren da, po lí ti cas agrá ri as e agrí -
co las, po lí ti ca ener gé ti ca, água e sa ne a men to, po lí ti -
ca in dus tri al, se tor ter ciá rio, ciên cia e tec no lo gia, po lí -
ti cas edu ca ci o na is, meio am bi en te, po lí ti ca de sa ú de,
se gu ran ça pú bli ca, te mas da ma i or atu a li da de, cada
um com seus des do bra men tos.

Ao fi xar em li vro toda a dis cus são ins ti tu ci o nal e
aca dê mi ca, a Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi pe põe
em cir cu la ção um con jun to de idéi as, um re la to am plo 
de ex pe riên ci as, que cer ta men te aju da rão ao po der
po lí ti co, tan to na es fe ra lo cal, como na in ter lo cu ção
re gi o nal, ou, ain da, na re per cus são no Con gres so
Na ci o nal, na for mu la ção das po lí ti cas pú bli cas.

Par ti ci pa ram do Fó rum Pen sar Ser gi pe emi nen -
tes fi gu ras da vida po lí ti ca, eco nô mi ca, e in te lec tu al e
so ci al Ser gi pa na, ao lado de vul tos ilus tres, es pe ci al -
men te con vi da dos, re ves tin do o even to das ca rac te -
rís ti cas in dis pen sá ve is ao en fren ta men to sé rio, dos
pro ble mas do es ta do, que são, em cer ta me di da da
re gião e do País.

Há uma in ten ção cla ra, da Uni ver si da de Fe de ral 
de Ser gi pe, com re la ção ao Fó rum Pen sar Ser gi pe: é
a de pro por o co nhe ci men to e o de ba te de po lí ti cas
pú bli cas. Um de ba te que faz fal ta ao Bra sil, his to ri ca -
men te im pro vi sa dor, que tem pre fe ri do se guir a in tu i -
ção, ou o pre do mí nio das von ta des, mu i tas ve zes até
os hu mo res do prín ci pe, a pes qui sar com ri gor a re a li -
da de di ag nos ti can do os pro ble mas, pen san do as so -
lu ções, apo i a do e cri té ri os que sir vam para de fi nir
cor re ta men te, as po lí ti cas pú bli cas com as qua is será
pos sí vel sa nar as di fi cul da des que o tem po acu mu -
lou, como de man da re pri mi da.

É igual men te sa u dá vel que a Uni ver si da de,
como a casa de pro du ção do sa ber; se vol te ao exa -
me das re a li da des, ofe re cen do as suas re fle xões para 
as di ver sas es fe ras do po der. Os go ver nos de ve ri am
se va ler mais das suas Uni ver si da des, pro vo can do
es tu dos que pu des sem ba li zar as po lí ti cas pú bli cas,
ou os pro je tos, pro gra mas, pla nos de ações, tudo o



que re sul tas se, con cre ta men te, em apro ve i ta men to
pelo povo.

É con fi an do nes se tipo de via e de diá lo go, que
apre sen to, di an te de Vos sas Exce lên ci as, o re gis tro
do lan ça men to do vo lu me do Fó rum Pen sar Ser gi pe
II, di ri gin do ao Mag ní fi co Re i tor José Fer nan des de
Lima os cum pri men tos mais sin ce ros de um po lí ti co,
que teve a hon ra de go ver nar o seu es ta do, e que
guar da, como re pre sen tan te nes ta Casa, to dos os
com pro mis sos com a Ter ra e a gen te Ser gi pa nas.

O Fó rum Pen sar Ser gi pe é um exem plo, que de -
ve ria ser se gui do, di vul ga do, para al can çar com ple ta -
men te os ob je ti vos em fa vor de po lí ti cas pú bli cas nes -
te país.

Sala das Ses sões, 13 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre si -
den te do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – 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 a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– 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, as
ques tões re gi o na is têm fi ca do em pla no se cun dá rio
nes te País glo ba li za do, que pre fe re es pe lhar-se lá
fora a co nhe cer a sua pró pria re a li da de. Em al guns
Esta dos tem ha vi do re sis tên cia, tem ocor ri do luta,
afir man do prin cí pi os que a His tó ria con sa grou e que
nin guém, sob ne nhum pro tes to, pode ig no rar.

Não faz mu i to tem po que es ta va co lo ca da como
pri o ri da de a trans po si ção das águas do rio São Fran -
cis co para aten der a di ver sos Esta dos que so frem, ci -
cli ca men te, com as es ti a gens pro lon ga das. Ha via,
con tu do, uma re a ção dos Esta dos, como o de Ser gi -
pe, que te ri am pre ju í zos enor mes, me nos pela trans -
po si ção em si, mas pela fal ta de zelo para com o ve lho 
rio da uni da de na ci o nal.

Fe liz men te, o as sun to per deu im por tân cia, mas, 
la men ta vel men te, o Nor des te pas sou a en fren tar pro -
ble ma ma i or, que é o da cons ta ta ção da ago nia do rio
São Fran cis co, es va zi an do os re ser va tó ri os das suas
bar ra gens, onde são ge ra das, des de 1952, a luz e a
for ça que mo vem a re gião e ga ran tem o de sen vol vi -
men to.

No ano do seu quin to cen te ná rio de des co ber ta, 
o rio São Fran cis co pede so cor ro, fra gi li za do, sem for -
ça para ir ri gar e fer ti li zar as ter ras que ba nha nos

Esta dos nor des ti nos. O rio São Fran cis co per deu mu i -
to de suas águas gor das, pis co sas, não pas san do de
um ar re me do do que já foi, en tris te cen do a po pu la ção 
que dele de pen de para co mer, para vi ver.

Te mas como o do rio São Fran cis co exi gem per -
ma nen te re fle xão, para que as re giões bra si le i ras pro -
du zam a mas sa crí ti ca ne ces sá ria ao es for ço de pas -
sar o Bra sil a lim po.

Nes se con tex to de cons ciên cia po lí ti ca, que
deve mo bi li zar toda a so ci e da de por in ter mé dio dos
ins tru men tos pró pri os de sua re pre sen ta ção, como os 
par ti dos po lí ti cos, que são con du tos da opi nião pú bli -
ca, cabe des ta car – e o faço ago ra, com en tu si as mo –
o Fó rum Pen sar Ser gi pe, da Uni ver si da de Fe de ral de
Ser gi pe.

Tra ta-se de uma am pla re fle xão, tão ob je ti va
quan to abran gen te, que exa mi na vá ri as ques tões pe -
ran te uma as sis tên cia in te res sa da e que di vul ga, em
vo lu mes, tais de ba tes, mul ti pli can do seus efe i tos.
Ago ra mes mo, a edi to ra da Uni ver si da de Fe de ral de
Ser gi pe lan ça o vo lu me, com 544 pá gi nas, do Fó rum
Pen sar Ser gi pe II.

O li vro re ú ne as ex po si ções e de ba tes so bre ge -
ra ção de em pre go e ren da, po lí ti cas agrá ri as e agrí -
co las, po lí ti ca ener gé ti ca, águas e sa ne a men to, po lí ti -
ca in dus tri al, se tor ter ciá rio, ciên cia e tec no lo gia, po lí -
ti cas edu ca ci o na is, meio am bi en te, po lí ti ca de sa ú de,
se gu ran ça pú bli ca, te mas da ma i or atu a li da de, cada
um com seus des do bra men tos.

Ao fi xar em li vro toda a dis cus são ins ti tu ci o nal e
aca dê mi ca, a Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi pe põe
em cir cu la ção um con jun to de idéi as, um re la to am plo 
de ex pe riên ci as, que cer ta men te aju da rão ao po der
po lí ti co, tan to na es fe ra lo cal como na in ter lo cu ção re -
gi o nal, ou ain da na re per cus são do Con gres so Na ci o -
nal, na for mu la ção das po lí ti cas pú bli cas.

Par ti ci pa ram do Fó rum Pen sar Ser gi pe emi nen -
tes fi gu ras da vida po lí ti ca eco nô mi ca, in te lec tu al e
so ci al ser gi pa na, ao lado de vul tos ilus tres, es pe ci al -
men te con vi da dos, re ves tin do o even to das ca rac te -
rís ti cas in dis pen sá ve is ao en fren ta men to sé rio dos
pro ble mas do Esta do, que são, em cer ta me di da, da
re gião e do País.

Sr. Pre si den te, para que eu não ve nha a fe rir o
Re gi men to Inter no, peço a V. Exª que dê como lido o
res tan te des te pro nun ci a men to a res pe i to do Fó rum
Pen sar Ser gi pe, que está sen do re a li za do pela Uni -
ver si da de Fe de ral, por in ter mé dio do seu mag ní fi co
Re i tor José Fer nan des de Lima, como tam bém um
ane xo dos li vros pu bli ca dos pela Edi to ra UFS que ti -
ve ram am pla re per cus são na nos sa re gião.



Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO 
DO PRONUNCIAMENTO DO SR.
SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Há uma in ten ção cla ra, da Uni ver si da de Fe -
de ral de Ser gi pe, com re la ção ao Fó rum Pen sar Ser -
gi pe: é a de pro por o co nhe ci men to e o de ba te de po lí -
ti cas pú bli cas. Um de ba te que faz fal ta ao Bra sil, his -
to ri ca men te im pro vi sa dor, que tem pre fe ri do se guir a
in tu i ção, ou o pre do mí nio das von ta des, mu i tas ve zes
até os hu mo res do prín ci pe, a pes qui sar com ri gor a
Re a li da de, di ag nos ti can do os pro ble mas, pen san do
nas so lu ções, apo i a do em cri té ri os que sir vam para
de fi nir cor re ta men te as po lí ti cas pú bli cas com as qua -
is será pos sí vel sa nar as di fi cul da des que o tem po
acu mu lou como de man da re pri mi da.

É igual men te sa u dá vel que a Uni ver si da de,
como a casa de pro du ção do sa ber; se vol te ao exa -
me das re a li da des, ofe re cen do as suas re fle xões para 
as di ver sas es fe ras do po der. Os go ver nos de ve ri am
se va ler mais das suas Uni ver si da des, pro vo can do
es tu dos que pu des sem ba li zar as po lí ti cas pú bli cas,
ou os pro je tos, pro gra mas, pla nos de ações, tudo o
que re sul tas se, con cre ta men te, em apro ve i ta men to
pelo povo.

É con fi an do nes se tipo de via e de diá lo go, que
apre sen to, di an te de Vos sas Exce lên ci as, o re gis tro
do lan ça men to do vo lu me do Fó rum Pen sar Ser gi pe
II, di ri gin do ao Mag ní fi co Re i tor José Fer nan des de
Lima os cum pri men tos mais sin ce ros de um po lí ti co,
que teve a hon ra de go ver nar o seu es ta do, e que
guar da, como re pre sen tan te nes ta Casa, to dos os
com pro mis sos com a Ter ra e a gen te Ser gi pa nas.

O Fó rum Pen sar Ser gi pe é um exem plo, que de -
ve ria ser se gui do, di vul ga do, para al can çar com ple ta -
men te os ob je ti vos em fa vor de po lí ti cas pú bli cas nes -
te país.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to n.º 513, 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 (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à

Item 1:

REQUERIMENTO Nº 546, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 546, de 2000, do Se na dor Pe dro
Si mon, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que, atra vés do Ple ná rio, seja trans mi ti da
aos Che fes de Esta do de Isra el e da Au to ri -
da de Na ci o nal Pa les ti na e ao Se cre tá -
rio-Ge ral das Na ções Uni das ma ni fes ta ção
de apo io do Se na do Fe de ral Bra si le i ro às
ini ci a ti vas que ob je ti vem acor do de paz para 
a ques tão ju da i co-pa les ti na no Ori en te Mé -
dio, as sim como so li ci ta o en ca mi nha men to
des ta pro po si ção ao Po der Exe cu ti vo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 970, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Edu ar do Su plicy.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon,

para en ca mi nhar a vo ta ção da ma té ria.
S. Exª dis põe de cin co mi nu tos para fa zer o seu

pro nun ci a men to, na for ma do Re gi men to.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, fa la rei na for ma da ge ne ro si da de tra di -
ci o nal de V. Exª.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve jam
que tris te co in ci dên cia! Esse re que ri men to, da ta do de 
29 de mar ço, foi apro va do na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res, e só ago ra o es ta mos vo tan do. Na opor tu -
ni da de em que apre sen ta mos esse re que ri men to –
aliás, exis tia um re que ri men to se me lhan te, de au to ria
do Se na dor Edu ar do Su plicy; in clu si ve, os dois se en -
ca i xam e se com ple tam –, dis cu tía mos fa tos ocor ri -
dos no Ori en te Mé dio: a cri se e as úl ti mas de ci sões
ra di ca is de am bos os la dos que le va ri am pra ti ca men -
te a um con fron to.

Cha má va mos a aten ção para o fato de que o
Bra sil tem au to ri da de, po der e con di ções de in flu en ci -
ar ali, por que, no Bra sil, há as ma i o res co lô ni as ára be
e li ba ne sa do mun do, além de uma gran de co lô nia ju -
da i ca. E aqui to dos se dão mu i to bem: ára bes, pa les ti -
nos, ju de us. Há um en tro sa men to, uma cre di bi li da de
e uma ami za de mu i to gran de. E isso fa zia com que le -
vás se mos a pe dir ao Go ver no bra si le i ro que to mas se
pro vi dên ci as jun to a ou tras na ções ou ao Ita ma raty,
para que, em uma hora como essa, em que se es ta -
vam ra di ca li zan do as po si ções, pu dés se mos vol tar a



um ca mi nho de en ten di men to, che gan do a um mo -
men to como aque le em que os dois lí de res, o da Pa -
les ti na e o de Isra el, fo ram con de co ra dos com o Prê -
mio No bel da Paz.

Ago ra, ao vo tar mos esse re que ri men to, de pa ra -
mo-nos com uma ou tra re a li da de: a ame ri ca na. Não
pos so fa lar so bre esse re que ri men to sem fa lar so bre
um ou tro re que ri men to, que tam bém apre sen tei e que 
foi apro va do na ter ça-fe i ra jun to com o de ou tros Par -
la men ta res, em so li da ri e da de ao povo e ao Go ver no
ame ri ca no, como pro tes to e re vol ta con tra aque la
bru ta li da de que acon te ceu – e a cada dia que pas sa
fi ca mos mais bo qui a ber tos por não en con trar mos ne -
nhu ma ex pli ca ção ra zoá vel.

Hoje, se eu pu des se, ao en ca mi nhar esse re -
que ri men to, eu en ca mi nha ria um ou tro re que ri men to
ao Ple ná rio tam bém so bre a ques tão ame ri ca na. Vo -
ta mos mu i to bem dan do so li da ri e da de. Vo ta mos mu i -
to bem dan do apo io. Vo ta mos mu i to bem pro tes tan do, 
re vol ta dos, con tra os ter ro ris tas, que me re cem toda a
nos sa re pul sa.

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com
todo pra zer, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – Na
ver da de, eu gos ta ria que fos se pres ta do um es cla re -
ci men to. O Se na dor Ber nar do Ca bral e eu es ta mos
es tra nhan do a dis cus são des se re que ri men to de V.
Exª, que é de ou tu bro de 2000 – por tan to, vai fa zer um 
ano. V. Exª ago ra está pon de ran do que não é con ve ni -
en te, ape sar de o as sun to per ma ne cer atu al. Mas
ago ra ou tros fa tos sur gi ram.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Esse é o
meu dis cur so.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Mas es tra nho o fato de o re que ri men to ser de ou tu bro
de 2000. Esse é um as sun to pa cí fi co, des tes que te ri -
am apro va ção unâ ni me ten do em vis ta seu au tor e o
seu con te ú do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Te ria
apro va ção unâ ni me se o au tor fos se V. Exª. Há ou tros
au to res, como eu, que têm pro je tos que fi cam nas ga -
ve tas eter na men te, fi cam nas Co mis sões eter na men -
te. É o caso tí pi co des se re que ri men to. Como dis se V.
Exª mu i to bem, é um as sun to pa cí fi co. E foi vo ta do por 
una ni mi da de.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – E o 
Re la tor é um Se na dor di li gen te, o Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Pre si -
den te da Re pú bli ca vai re u nir hoje as Li de ran ças da
Câ ma ra e do Se na do, o que acho óti mo, cor re to, po si -
ti vo. Mas, Sr. Pre si den te, as sus tam-me as man che tes
que vejo na im pren sa de todo o mun do. Ma goa ame ri -
ca na, re vol ta ame ri ca na, pro tes to ame ri ca no, a bus ca 
dos cul pa dos no mun do in te i ro, tudo bem! Mas fa lar
que es ta mos em guer ra, que a guer ra co me çou?
Usa-se o ter mo ”re ta li a ção“. Não há dú vi da de que
aque le fato mu dou a His tó ria do mun do – ha ve rá con -
se qüên ci as pro fun das –, mas não sei se se deve res -
pon der à vi o lên cia com vi o lên cia. Pren der, agar rar,
des co brir os cul pa dos, tudo bem! Mas par tir para
bom bar de ar um ou tro país, em re pre sá lia ao que
acon te ceu ali, é a sa í da? Não sei.

Na ter ça-fe i ra, eu dis se – e re pi to aqui: o mun do
ti nha que pa rar para pen sar. Nós tí nha mos que pa rar
para re fle tir. O que hou ve na ter ça-fe i ra foi a cul mi nân -
cia de um pro ces so da cha ma da glo ba li za ção do
ódio, do ran cor, do po der, da for ça. As ca u sas apa re -
cem, e nin guém toma co nhe ci men to.

O Pre si den te Bush que ria e quer – e vai ga nhar
ago ra; o Con gres so ame ri ca no vai vo tar a fa vor –
apro var um gran de pro je to de so fis ti ca ção na de fe sa
dos Esta dos Uni dos con tra ata ques ex ter nos. Cre io
que ele terá que mu dar um pou co esse pro je to, por -
que os téc ni cos que fa la ram so bre o aten ta do di zem
que, se o pro je to do Pre si den te Bush já es ti ves se todo 
exe cu ta do, não al te ra ria em nada o que acon te ceu,
uma vez que o mes mo visa ata ques ex ter nos e o epi -
só dio acon te ceu in ter na men te, den tro dos Esta dos
Uni dos. Tra ta-se de ques tão do Ser vi ço de Inte li gên -
cia dos Esta dos Uni dos.

De ve mos bus car o de ba te, fór mu las me di an te
as qua is se dêem to das as mo ções, toda ação con tra
o ter ro ris mo. Que se ra di ca li ze a ca mi nha da con tra o
ter ro ris mo, óti mo. Mas, par tir para o olho por olho,
den te por den te, para a re ta li a ção... E já exi gem que
seja o bom bar de io do Afe ga nis tão, que eu não sei,
não te nho nem idéia do que seja. Mas, no mo men to
em que uma na ção bom bar de ia a ou tra, es ti mu la-se
que isso con ti nue a exis tir no fu tu ro.

Faço este ape lo, Sr. Pre si den te, na hora em que, 
como dis se bem o Se na dor do Ce a rá, o re que ri men -
to, mes mo após um ano, con ti nua sen do atu al, por -
que, na ver da de, a si tu a ção hoje está pior do que na -
que la épo ca. O do cu men to é mais atu al. Mas não é
atu al fa lar num re que ri men to como esse em vis ta dos
fa tos que acon te ce ram nos Esta dos Uni dos. 

Por isso faço este ape lo, Sr. Pre si den te: V. Exª,
como Pre si den te do Se na do, nós, como ins ti tu i ção,
po de ría mos fa zer a gran de ca mi nha da da paz em res -



pos ta à gra vi da de da vi o lên cia que acon te ceu lá, uma
res pos ta com uma gran de ca mi nha da do en ten di -
men to, do res pe i to e da con fra ter ni za ção. Em vez de
de ter mi nar o bom bar de io, por que não re u nir a Orga -
ni za ção das Na ções Uni das, numa con vo ca ção ex tra -
or di ná ria – e o fato com pro va e jus ti fi ca – para se fa zer 
um gran de de ba te? Em pri me i ro lu gar, se ria uma ma -
ni fes ta ção de re vol ta, de pro tes to e de re pul sa ao ter -
ro ris mo, de aná li se das for mas como as qua is se uni -
rão as na ções no com ba te ao ter ro ris mo e, em se gun -
do lu gar, como po de mos ca mi nhar, dar um pas so em
fa vor da paz de es pí ri to, da paz de sen ti men to, de res -
pe i to en tre os po vos, en tre as na ções e en tre as pes -
so as.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre 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, que ro ma ni -
fes tar todo o apo io ao re que ri men to do no bre Se na -
dor Pe dro Si mon.

Apre sen tei à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal o Re que ri -
men to nº 476, que, em prin cí pio, de ve rá
tam bém vir ao Ple ná rio do Se na do. Su gi ro à 
Mesa, Sr. Pre si den te, que, as sim que a Se -
cre ta ria-Ge ral da Mesa re ce ber a có pia do
re que ri men to, pos sa o mes mo ser ob je to de 
de li be ra ção con jun ta com este do no bre Se -
na dor Pe dro Si mon, uma vez que o meu so -
li ci ta às au to ri da des bra si le i ras todo o es for -
ço, seja jun to ao go ver no dos Esta dos Uni -
dos, seja jun to aos go ver nos dos pa í ses do
Ori en te Mé dio, no sen ti do de que se re a li ze
a paz. Con si de ro im por tan te en ca mi nhar ao
Pre si den te dos Esta dos Uni dos uma men sa -
gem de so li da ri e da de pe las ví ti mas dos
aten ta dos ter ro ris tas. 

Subs cre vo, por tan to, o re que ri men to
do Se na dor Pe dro Si mon, mas que ro aqui
com S. Exª aler tar para o tipo de re a ção que 
se pode de sen ca de ar. O Sis te ma de De fe -
sa, as For ças Arma das e o Ser vi ço de Inte li -
gên cia dos Esta dos Uni dos es tão, nes sas
úl ti mas ho ras, pre pa ran do-se para re a li zar
uma re ta li a ção já pro me ti da pelo Pre si den te 
Ge or ge W. Bush, o Se cre tá rio de De fe sa
dos Esta dos Uni dos e ou tras au to ri da des
nor te-ame ri ca nas. É pre ci so ve ri fi car onde

co lo car a ener gia e qual o pas so ade qua do,
pois há que se pen sar em quan tas vi das hu -
ma nas, pes so as ci vis que não têm a ver
com es ses pro ce di men tos e que po de rão
aca bar per den do as suas vi das. Não po de -
mos sa ber hoje, com pre ci são, qua is se rão
as con se qüên ci as de pas sos de guer ra tão
vi o len tos quan to aque les que, in fe liz men te,
atin gi ram Nova Ior que e Was hing ton, o
World Tra de Cen ter e o Pen tá go no, ca u san -
do a mor te de tan tas pes so as.

Sr. Pre si den te, o re que ri men to a que
fiz men ção é uma mo ção, pela qual ape lo
ao Go ver no bra si le i ro para que pro mo va
ações no sen ti do de ca na li zar es for ços vi -
san do lo grar a aber tu ra de um ca nal de ne -
go ci a ção que pos sa re sul tar na paz en tre o
povo ju deu e o povo ára be. 

Tudo isso está re la ci o na do, Sr. Pre si -
den te, mas ta ma nha é a gra vi da de des tes
epi só di os, que é pre ci so bus car na raiz dos
mes mos qua is se ri am as ra zões des ta vi o -
lên cia. Para isso, gos ta ria de re gis trar al -
guns tre chos de uma con tri bu i ção de uma
das mais bri lhan tes pen sa do ras bra si le i ras,
que, hoje, no Cor re io Bra zi li en se, es cre ve:
”A re be lião dos es cra vos“.

Rose Ma rie Mu ra ro dá uma con tri bu i -
ção que acre di to deva ser ob je to da re fle xão 
de to dos nós, Se na do res:

Apa ren te men te ata car o co ra ção do
im pé rio é ato de ou sa dia in sa na. Mas não é. 
No úl ti mo ano do se gun do mi lê nio, foi ele i to
de ma ne i ra po lê mi ca um dos mais con tro -
ver ti dos e bé li cos pre si den tes da ma i or po -
tên cia do pla ne ta. Ge or ge W. Bush se re cu -
sou a as si nar o Pro to co lo de Kyo to, tor nan -
do ain da pior a si tu a ção fu tu ra do pla ne ta, e
apóia as com pa nhi as pro du to ras de plan tas
ge ne ti ca men te mo di fi ca das, dan do con ti nu i -
da de ao ho lo ca us to dos agro tó xi cos.

Mas o pior mes mo foi o que acon te ceu 
na Áfri ca, na Con fe rên cia so bre o Ra cis mo.
Não só os Esta dos Uni dos como as po tên ci -
as oci den ta is se re cu sa ram a ace i tar sua
cul pa em re la ção ao co lo ni a lis mo e à es cra -
vi dão, que fi ze ram in fi ni ta men te mais ví ti -
mas do que o ata que ter ro ris ta pro va vel -
men te exe cu ta do por ati vis tas is lâ mi cos.

A Áfri ca está se es va in do em fome e
vi o lên cia pelo ralo da His tó ria, gra ças ao co -



lo ni a lis mo e à es cra vi dão. No co lo ni a lis mo,
as fron te i ras dos pa í ses eram fe i tas cor tan -
do pelo meio et ni as e cul tu ras, e as guer ras
fra tri ci das de vi am-se a es sas con tra di ções
ar ti fi ci al men te ins ta la das pe los se nho res co -
lo ni a is.

Mu i tos mi lhões de ín di os e de ne gros
fo ram si len ci o sa men te as sas si na dos ou
pela fome ou pela sim ples vi o lên cia. E tudo
isso foi tido como ”nor mal“ por se rem con si -
de ra dos se res ”semi-hu ma nos“.

Algo se me lhan te foi per pe tra do con tra
o mun do is lâ mi co. Du ran te cen te nas de
anos, os mu çul ma nos fo ram ví ti mas de cha -
ci nas por mo ti vos re li gi o sos e tam bém to -
ma ram a ini ci a ti va de mas sa crar por se rem
mais guer re i ros que os cris tãos.

A ide o lo gia re li gi o sa is lâ mi ca apon ta
para o fato de que to dos aque les que mor -
res sem na Gu er ra San ta, a Ji had, te ri am di -
re i tos a ma i o res re com pen sas após a mor te 
que os ou tros. Daí o gran de nú me ro de ca -
mi ca ses, ho mens que não têm fu tu ro nem
eco nô mi co nem fa mi li ar e pro cu ram sua re -
com pen sa após a mor te. Tam bém na Con fe -
rên cia so bre o Ra cis mo, o so fri men to pa les -
ti no não foi le va do em con ta.

O atra so cul tu ral e tec no ló gi co fren te
ao Oci den te, so ma do à gran de ri que za do
ouro ne gro, o pe tró leo, é uma mis tu ra ex plo -
si va, cujo com bus tí vel é o fun da men ta lis mo
re li gi o so is lâ mi co.

Ne nhu ma ar ro gân cia cul tu ral e tec no -
ló gi ca oci den tal sabe li dar com ele. Para
nos sos pa drões ra ci o na lis tas e car te si a nos,
ele é ir ra ci o nal e im pre vi sí vel. Mas, no que
se re fe re es pe ci fi ca men te aos Esta dos Uni -
dos, tam bém fo ram ines pe ra das e in ve ros sí -
me is para as pes so as que a vi ve ram, como,
por exem plo, as bom bas jo ga das so bre Na -
ga sa ki e Hi ro xi ma, a Gu er ra do Vi et nã, Ko -
so vo, etc.. E to das as ou tras de ci sões im pe -
ri a is tam bém fo ram cru éis e ir ra ci o na is para
as pes so as que as so fre ram.

Acre di to que es ses aten ta dos te rão
con se qüên ci as da mes ma for ma ines pe ra das 
e in ve ros sí me is, numa re a ção em ca de ia im -
pos sí vel de ser con tro la da. Pen so até que,
de po is de les, nos sas vi das não se rão as
mes mas, prin ci pal men te em nos sos pa í ses
iro ni ca men te cha ma dos emer gen tes e que,
com cer te za, aca ba rão pa gan do a con ta.

Fica cla ro que há lou cu ra dos dois la -
dos: o do fun da men ta lis mo tec no ló gi co e
eco nô mi co e o do re li gi o so e hu mi lha do.
Ambos são ter ro ris mos igual men te gra ves,
mas o fato é que o ter ro ris mo tec no ló gi co
avan ça do é ain da mais in sa no, por que se
con si de ra o cen tro do mun do, e as vi das de
cen te nas de mi lhões de pes so as eco no mi -
ca men te do mi na das e im po ten tes nada sig -
ni fi cam di an te da sua pros pe ri da de.

Enfim, essa é mais uma re be lião de
es cra vos, como tan tas que já acon te ce ram
atra vés da his tó ria. Mas os es cra vos da era
tec no ló gi ca são mu i to com pe ten tes e bem
or ga ni za dos e pro va ram que po dem de ses -
ta bi li zar seus opres so res, usan do as mes -
mas fer ra men tas de les. Va mos ver aon de
isto nos le va rá.

Um ce ná rio a meu ver sem sa í da é o
da re ces são mun di al. Sigo di a ri a men te o
sobe-e-des ce da Bol sa de Nova York e vejo
que ela está os ci lan do em pa ta ma res cada
vez mais ba i xos. Sei que ain da fal ta mu i to
para que se jam atin gi dos os ní ve is com pa tí -
ve is com o es ta do real da eco no mia ame ri -
ca na e com ela a mun di al. É ines ca pá vel
que essa bo lha, que ain da não es tou rou de
todo, mu i to ra pi da men te aca be de ex plo dir.
E, como já dis se, so mos nós que va mos pa -
gar a con ta.

Esta mos cada vez mais pró xi mos de
1929. Por in crí vel que pa re ça, o fu tu ro ca mi -
nha para o pas sa do. E não só nes se cam po. 
Em 20-2-2000 a Fo lha de S.Pa u lo pu bli cou
ar ti go em que os eu ro pe us de nun ci a vam o
pro je to Eche lon, por meio do qual o go ver no 
ame ri ca no con tro la va mais de dois bi lhões
de te le fo ne mas e e-ma ils por dia em 100 lín -
guas, mo ni to ran do in dí ci os de ter ro ris mo ou
es pi o na gem in dus tri al. Cer ta men te esse es -
que ma será in ten si fi ca do.

Ain da mais, 80% da po pu la ção ame ri -
ca na apa ren te men te de se ja um re vi de à
ação ter ro ris ta. Não nega esse di re i to, mas
cre io que, no res to do mun do e mes mo den -
tro dos Esta dos Uni dos, há mi lhões e mi -
lhões de pes so as que não ace i tam esse sis -
te ma com pe ti ti vo glo ba li za do que é a lei do
mais for te le va da às úl ti mas con se qüên ci as.
Por isso, um se gun do ce ná rio, o úni co que
nos pode sal var a to dos, é a uto pia; a trans -
for ma ção de den tro para fora, por pres são



po pu lar, de uma di ta du ra eco nô mi ca e tec no -
ló gi ca numa dis tri bu i ção mais de mo crá ti ca
da in for ma ção, a úni ca me di da que será ca -
paz de di mi nu ir o ter ro ris mo, que nada mais
é do que o pro tes to vi o len to dos ex clu í dos.

Qu e ro di zer ain da, Sr. Pre si den te, que, há pou -
co, con ver sei com uma bra si le i ra que se en con tra na 
Ale ma nha. Ela me fa lou do grau de in se gu ran ça que 
exis te, hoje, na Eu ro pa e que se está trans mi tin do a
to das as pes so as. Os bra si le i ros que lá se en con -
tram es tão pre o cu pa dos; per gun tam se não se ria
me lhor vi ver no Bra sil nes sas con di ções, pois aca ba 
de sur gir a in for ma ção de que, nos aviões usa dos
como su i ci das, es ta vam es tu dan tes dos Emi ra dos
Ára bes Uni dos na Ale ma nha, que pos si vel men te fo -
ram res pon sá ve is por aque le ata que ao World Tra -
de Cen ter. 

Como há um acor do da Otan, se gun do o qual,
sem pre que algo ocor re a al gu ma das na ções, to das
pre ci sam en vol ver-se, já exis te o co men tá rio de que a
Ale ma nha ine vi ta vel men te par ti ci pa rá do es for ço de
guer ra. Jus ta men te a Ale ma nha, que tem a sua po pu -
la ção tra u ma ti za da pelo en vol vi men to em di ver sas
guer ras tão dra má ti cas e trá gi cas no sé cu lo XX.

É im por tan te, Sr. Pre si den te, que, no Con gres so
Na ci o nal, ve nha mos a co lo car as nos sas ener gi as so -
bre como efe ti va men te cri ar um mun do onde pos sa
ha ver paz ba se a da na jus ti ça e em me i os nos qua is to -
dos os se res hu ma nos, não im por tam sua ori gem,
raça, re li gião e et nia, pos sam ser res pe i ta dos, por que,
de ou tro modo, va mos a uma es ca la da sim ples men te
trá gi ca, ex tra or di ná ria e tris te, com con se qüên ci as ain -
da im pre vi sí ve is para to dos nós bra si le i ros.

Eis por que con cla mo a apro var mos o re que ri -
men to do Se na dor Pe dro Si mon. E, se a Mesa con si -
de rar ade qua do, há tam bém uma mo ção no sen ti do
de um ape lo de paz, que apre sen to para exa me do
Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

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, que ro ape nas 
so li da ri zar-me com o Se na dor Pe dro Si mon por ter
apre sen ta do esse re que ri men to, la men tan do que se
te nha pas sa do um ano para que viés se mos a apre -
ciá-lo, pois acre di to que essa ma té ria seja pa cí fi ca de
apro va ção unâ ni me – mas pa re ce que a una ni mi da de 
não tem char me; tal vez, por isso, essa pro pos ta te nha 
de mo ra do a vir ao Ple ná rio. 

De se jo lem brar suas pa la vras de ape lo para
uma re fle xão so bre es ses fa tos. A bru ta li da de de les
nos de i xou meio no ca u te a dos. Esta mos ain da atur di -
dos com tudo que acon te ceu, mas não po de mos per -
mi tir que isso seja o iní cio de uma mar cha da in sen sa -
tez. Quer di zer, a dor com a qual to dos nós nos so li da -
ri za mos, a gra vi da de dos atos pra ti ca dos nos Esta dos 
Uni dos e a per da de vida de pes so as ino cen tes le -
vam-nos a con de nar, como já o fez o Se na do Fe de ral, 
em re que ri men to de mi nha au to ria e do Se na dor Ade -
mir Andra de, apro va dos por una ni mi da de, e a pen sar
qua is os ins tru men tos e me ca nis mos que de ve mos
im pul si o nar para evi tar essa con fla gra ção mun di al.

País ne nhum es ta rá sal vo des sas ações ter ro -
ris tas; país ne nhum po de rá li vrar-se des sas man co -
mu na ções se cre tas, pró pri as dos atos ilí ci tos. O ini mi -
go não está em lu gar ne nhum e, ao mes mo tem po,
está em toda par te. Então, sob ne nhum as pec to, po -
de mos con tem po ri zar com o ter ro ris mo, até por que a
his tó ria da hu ma ni da de mos tra que a ce gue i ra ide o ló -
gi ca, o fa na tis mo po lí ti co e re li gi o so têm le va do a
gran des tra gé di as da hu ma ni da de.

Os Esta dos Uni dos têm uma tra di ção de aco lhi -
men to de cor ren tes po lí ti cas, ét ni cas e ide o ló gi cas, o
que per mi tiu que mu i tos re a li zas sem o cha ma do ”so -
nho ame ri ca no“. Hoje, na que le país, há et ni as das
mais di fe ren tes pro ce dên ci as, pes so as que fo ram
tan gi das por per se gui ções lo ca is, por ques tões po lí ti -
cas, ide o ló gi cas e eco nô mi cas e ali en con tra ram um
am bi en te pro pí cio para re a li za rem o seu po ten ci al, o
seu so nho, as suas es pe ran ças, cons tru in do um fu tu -
ro para si e sua fa mí lia, com toda a dig ni da de. Te mos
que re co nhe cer que é uma cons ta ta ção his tó ri ca da
qual nin guém pode fu gir.

Ima gi no que o en fra que ci men to des ses or ga nis -
mos mul ti la te ra is tal vez es te ja na raiz de mu i tos des -
ses pro ble mas que es ta mos en fren tan do. Eles per de -
ram fun ci o na li da de e, sob al guns as pec tos, têm sido
es va zi a dos. Isso, sem dú vi da, faz com que a par ti ci -
pa ção dos di fe ren tes pa í ses no en ca mi nha men to de
so lu ções para es ses pro ble mas seja pí fia.

Con se qüen te men te, o es va zi a men to de ins ti tu i -
ções, como a Orga ni za ção das Na ções Uni das e ou -
tros or ga nis mos que es tão a ela vin cu la dos, fa ci li ta a
rup tu ra do diá lo go, di fi cul ta o en con tro de so lu ções
abran gen tes e di plo má ti cas e cria um am bi en te pro pí -
cio à pro li fe ra ção de ações, como essa, con de ná ve is
sob to dos os as pec tos.

Ora, Sr. Pre si den te, te mos que fa zer tudo que
for pos sí vel, que es ti ver ao nos so al can ce – nós, povo
bra si le i ro, e o Go ver no Bra si le i ro –, no sen ti do de di li -
gen ci ar, para que es ses fa tos ocor ri dos nos Esta dos



Uni dos não de sen ca de i em ou tras ati tu des que, de
cer ta for ma, po de rão con fla grar o mun do, mos tran do
– como di zia há pou co o Se na dor Edu ar do Su plicy, re -
fe rin do-se à Ale ma nha – que nin guém está imu ne. 

Sr. Pre si den te, te nho a im pres são de que co me -
cei a fa lar, com a luz já li ga da, mas já vou con clu ir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª já
ul tra pas sou o seu tem po.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Já vou con clu ir, Sr. Pre si den te.

Ape nas gos ta ria de di zer que te mos es pe ran ça
nos ho mens de boa von ta de, nos es ta dis tas. Pen so
que, no mun do, es tão fal tan do es ta dis tas, aque las fi -
gu ras que li de ra ram pa í ses em de ter mi na dos mo -
men tos e fo ram ca pa zes de pro du zir gran des so lu -
ções, para pa ci fi car, para ate nu ar es sas con tra di ções, 
es ses an ta go nis mos que po dem le var a re sul ta dos
ab so lu ta men te do lo ro sos a po pu la ções in te i ras. 

O Se na dor Pe dro Si mon fa lou so bre o acor do de 
Camp Da vid, por exem plo. Nun ca é de ma is lem brar
que o már ti re foi o Pre si den te Anwar Sa dat, que pa -
gou com a vida por ter pa tro ci na do en ten di men tos
que po de ri am le var a paz ao Ori en te Mé dio, uma re -
gião con fla gra da, qua se que per ma nen te men te, mu i -
tas ve zes por mo ti va ções pri má ri as, de ca rá ter re li gi o -
so, mas que de po is se des do bram em ou tros ti pos de
ações mo vi das pelo ódio, ódio que não re cua, mes mo 
quan do o pre ço a pa gar é ex ces si va men te alto, com
vi das hu ma nas, em per das ter rí ve is que ali vêm se
acu mu lan do ao lon go dos anos.

Então, Sr. Pre si den te, so li da ri zo-me com o Se -
na dor Pe dro Si mon do re que ri men to e so li ci to à Mesa
que de ter mi ne as me di das ne ces sá ri as, por que S.
Exª que i xou-se que as pro pos tas por ele pa tro ci na -
das de mo ram mu i to nas co mis sões. O mé ri to ge ral -
men te é mu i to bom e o pa tro ci na dor da pro pos ta me -
re ce todo o nos so res pe i to e con si de ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Lú cio Alcân ta ra, a Mesa ado ta rá as
pro vi dên ci as ca bí ve is para aten der ao re que ri men to
jus to e à re cla ma ção sé ria que V. Exª faz so bre o an -
da men to das pro pos tas do Se na dor Pe dro Si mon e
dos de ma is Se na do res.

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. Anto nio Car los Va la -
da res, 2º Vice-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 Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mun do re a ge
ain da aba la do com os acon te ci men tos de an te on tem, 
ocor ri dos nos Esta dos Uni dos. 

Hoje, ao dis cu tir mos e apro var mos, com cer te -
za, por una ni mi da de, o re que ri men to do Se na dor Pe -
dro Si mon, que ro pres tar a mi nha so li da ri e da de e o
meu apo io a S. Exª. A lu ci dez de mons tra da e o al can -
ce da vi são do Se na dor Pe dro Si mon, num re que ri -
men to que deu en tra da nes ta Casa há mais de um
ano, de mons tram cla ra men te que a vi vên cia, o co -
nhe ci men to e a ex pe riên cia de S. Exª de ram-lhe con -
di ções para es ti mar e vi su a li zar os acon te ci men tos
en tre os po vos da Pa les ti na e de Isra el, como hoje es -
ta mos ven do. Não para cul par “a” ou “b”, mas para
mos trar que a vi o lên cia e o ter ror fa zem com que as
me di das to ma das por am bas as par tes te nham por
con se qüên cia o que se viu an te on tem.

É na tu ral que 94% da po pu la ção ame ri ca na, pe -
las pes qui sas apre sen ta das on tem na mí dia in ter na -
ci o nal, se jam fa vo rá ve is a uma re ta li a ção pelo Go ver -
no Ge or ge W. Bush no sen ti do de que tome uma ati tu -
de enér gi ca con tra o ata que so fri do pelo povo ame ri -
ca no. A pró pria OTAN, Orga ni za ção do Tra ta do do
Atlân ti co Nor te, já con si de rou esse ato de ter ro ris mo
como uma de cla ra ção de guer ra. Da mes ma for ma, o
G-8 – com pos to pe los sete pa í ses mais ri cos do mun -
do, e a Rús sia – já mar cou uma re u nião, a ser re a li za -
da na Itá lia, para dis cu tir e apro var de ci sões para en -
fren tar o ter ro ris mo in ter na ci o nal; to das as fac ções
ter ro ris tas de qual quer país se rão en ca ra das como
ini mi gos de guer ra. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
não há mais dú vi da do que vai acon te cer. Re al men te,
que i ra mos ou não, os fa tos ocor ri dos an te on tem nos
fa zem con clu ir que, in de pen den te men te da nos sa so -
li da ri e da de, in de pen den te men te do nos so apo io, da
nos sa luta pela paz no mun do, es ta mos num beco
sem sa í da. 

O ape lo que po de mos fa zer com cer te za po de rá 
mar car, den tro do nos so País e até no ex te ri or, a for -
ma de con du ção des sa ques tão aqui. Eu di ria até que
o Bra sil pode ser um exem plo da con vi vên cia pa cí fi ca
en tre os po vos, da ma nu ten ção da paz. Por mais que
te nha mos aqui di fe ren ças po lí ti cas e ide o ló gi cas, nós
nos res pe i ta mos. Não ti ve mos, em ne nhum mo men to, 
atos de fla gra dos por ter ro ris tas ou adep tos de ou tras
ide o lo gi as, de ou tras fac ções den tro do País. Nós
con se gui mos con vi ver com to dos, en fren tan do e su -
pe ran do to das as di fi cul da des. 



Por tan to, eu di ria que foi de fun da men tal im por -
tân cia a de ci são do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
em re u nir on tem o Con se lho de Se gu ran ça Na ci o nal
do País para de fi nir es tra té gi as que o Go ver no bra si -
le i ro de ve rá to mar em re la ção aos epi só di os ocor ri -
dos nos Esta dos Uni dos.

Hoje mes mo o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so con vo ca as Li de ran ças do Con gres so Na ci o -
nal, Se na do da Re pú bli ca e Câ ma ra Fe de ral, para to -
mar de ci sões a fim de en fren tar essa gra ve cri se que,
com cer te za, pode e deve re per cu tir em todo o País,
não ape nas na eco no mia mas em to dos os seg men -
tos da so ci e da de. São fa to res que in flu en ci a rão no
co ti di a no do povo bra si le i ro.

Essa era a ma ni fes ta ção que eu gos ta ria de fa -
zer nes ta ma nhã. Mu i to obri ga do.

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 Ro ber to Sa tur ni no.

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, con si de ro ser um
de ver nos so a ma ni fes ta ção fa vo rá vel ao re que ri men -
to de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon. Cum pri men -
to-o pela ini ci a ti va e até pela an te ci pa ção da vi são. S.
Exª apre sen tou esse re que ri men to há um ano e, até
an tes dis so, esse cli ma de cul ti vo de ódi os vem pros -
pe ran do no mun do e, evi den te men te, acar re tan do ini -
ci a ti vas cri mi no sas como a que o mun do tes te mu -
nhou an te on tem nos Esta dos Uni dos.

Sr. Pre si den te, é cla ro que a efi cá cia da nos sa
ma ni fes ta ção é nula, ab so lu ta men te des pre zí vel di -
an te da mag ni tu de das for ças de sen ca de a das por
aque le aten ta do, con tu do, é um ges to nos so. Acre di to
que é de ver dos ci da dãos que se pre o cu pam com o
mun do e com os des ti nos da hu ma ni da de ma ni fes ta -
rem-se de al gu ma for ma. O que po de mos fa zer, o que 
está ao nos so al can ce, ain da que com efi cá cia mí ni -
ma, é apro var um re que ri men to des sa na tu re za e ma -
ni fes tar nos sa opi nião de que não se deve pro pi ci ar,
de for ma al gu ma, a es ca la da da vi o lên cia e do ódio.

So mos unâ ni mes no com ba te ao ter ro ris mo,
pois é um tipo de ati vi da de que re vol ta a cons ciên cia
do ser hu ma no. Entre tan to, a efi cá cia do pró prio com -
ba te ao ter ro ris mo de pen de do es fri a men to dos ódi -
os, já que a es ca la da de vi o lên cia, ao con trá rio, pro pi -
ci a rá a ele va ção das ten sões de ódio e, por con se -
guin te, fará pros pe ra rem ini ci a ti vas de ter ro ris mo pelo 
mun do afo ra. Uma das con di ções es sen ci a is para o
efi caz com ba te ao ter ro ris mo é o es fri a men to dos ódi -
os e dos pro je tos de vi o lên cia.

É cla ro que a ca pa ci da de de re ta li a ção dos
Esta dos Uni dos é imen sa e nin guém du vi da dis so.
Nin guém põe em dú vi da a gran de za do po de rio nor -
te-ame ri ca no, mas, num mo men to como este, o que
se es pe ra é ou tro tipo de gran de za, não é a gran de za
mi li tar, da for ça mi li tar ou da vi o lên cia, mas sim a
gran de za do sen ti men to que se pre o cu pa com uma
es ca la da de vi o lên cia que ame a ça a pró pria hu ma ni -
da de.

O Se na dor Lú cio Alcân ta ra re fle tiu bem ao
cons ta tar que hoje há fal ta de gran des es ta dis tas, de
gran des fi gu ras como as que ti ve mos em pas sa do não
mu i to re mo to. Exa ta men te a ca rac te rís ti ca do es ta dis ta
é o tipo de gran de za que não se ma ni fes ta por meio do
po de rio mi li tar, ma ni fes ta-se por meio da for ça mo ral, da 
pre o cu pa ção com a hu ma ni da de, do cu i da do com a
evo lu ção da hu ma ni da de e, por con se guin te, não pe los
ca mi nhos da vi o lên cia que a ame a çam.

A hora é de se con vo car o mun do por meio da
ONU, é hora de re vi go rar, re vi ta li zar a Orga ni za ção
das Na ções Uni das, o seu Con se lho de Se gu ran ça;
to mar me di das sim, exi gir de to dos os Esta dos um
com ba te mais efe ti vo ao ter ro ris mo, não abri gan do gru -
pos ter ro ris tas. Com isso to dos es tão de acor do. Ago ra,
uma ação de vin gan ça, de re ta li a ção, bom bar de an do
ou to man do ações mi li ta res que ve nham a atin gir po pu -
la ções ci vis e ino cen tes num ato de vin gan ça me nor, na
qual não está pre sen te a gran de za que se deve ter nes -
te mo men to, é la men tá vel. É im por tan te que nos pro -
nun ci e mos mes mo que te nha mos cons ciên cia de que
sur ti rá uma pe que na efi cá cia. 

De qual quer for ma, esse é o nos so ges to, do Se -
na do e dos Se na do res bra si le i ros, por ini ci a ti va de
Pe dro Si mon, ma ni fes tan do a pre o cu pa ção com a
ten são do mi nan te, o seu re pú dio ao ter ro ris mo e a
cer te za de que com ba ter o ter ro ris mo com gran de za
não é es ca lar na vi o lên cia, mas es fri ar os ódi os e con -
vo car o mun do para uma es ca la da de paz.

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 Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, o re que ri men to do
Se na dor Pe dro Si mon visa pro cu rar o en ten di men to e 
im plan tar o que to dos que rem, sem dú vi da al gu ma: a
pa ci fi ca ção.

Sei que, as sim como o Bra sil, o mun do in te i ro
está pre o cu pa do com es ses acon te ci men tos. E,
quan do o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca con vo ca
os lí de res do Con gres so Na ci o nal para ana li sa rem a



ques tão, sei que ela não é só nos sa; ela está em to -
dos os se to res. Os Esta dos Uni dos, aque la su per po -
tên cia, anun ci a ram que não de i xa rão esse ato de ter -
ro ris mo pas sar em bran co. Pen so que não de vem
mes mo, po rém, de vem agir com ca u te la. Acre di to
que, como foi atin gi da a sua so be ra nia, a sua gran de -
za, isso dói nos ir mãos ame ri ca nos e na pró pria es tru -
tu ra da que le país, por se rem uma po tên cia e pelo que 
re pre sen tam no mun do. Isso atin ge o seu cen tro, não
há a me nor dú vi da, isso mexe com a sua cri a ção, com 
o seu todo. 

Nes te mo men to, é pre ci so que a tur ma do ”de i xa 
dis so“, da in ter me di a ção in ter fi ra – e já es ta mos as -
sis tin do a par ti ci pa ção de pa í ses como a Fran ça, a
Ale ma nha, a Rús sia, o Ja pão, en fim, os gran des pa í -
ses do mun do agi rem nes se sen ti do. É pre ci so en con -
trar os res pon sá ve is, mas deve-se agir com ca u te la. To -
dos te me mos que mo ti va dos pelo ego fe ri do, pela ame -
a ça ao seu po de rio, os Esta dos Uni dos pos sam ser le -
va dos a res pon der com mu i ta fir me za, le van do a des do -
bra men tos que não sa be mos aon de vão che gar. 

Sem pre te nho dito que o diá lo go é fun da men tal.
É pre fe rí vel duas ho ras de diá lo go do que cin co mi nu -
tos de ti ro te io. Pas sei por isso quan do go ver na dor do
meu Esta do, en fren tan do si tu a ções de gre ves e ou -
tras cir cuns tân ci as di fí ce is. E quem não as teve?
Quem não as en fren tou? Nes ses mo men tos a ca u te la, 
a re fle xão e o cu i da do são fun da men ta is. Então, pa re -
ce-me que, nes te mo men to, es ses pa í ses ir mãos, es -
ses pa í ses que es tão com os pés no chão, para in ter -
me di ar a ca u sa, sem de i xar de lado, como dis se an tes, 
de pu nir os res pon sá ve is, apli car a le gis la ção em vi -
gor, pu nir com mu i ta se ve ri da de, pre ci sam evi tar o iní -
cio de um con fli to, por que se ele ti ver iní cio não será
fá cil se gu rá-lo. E to dos nós es ta mos per ce ben do a
imi nên cia de sé ri os des do bra men tos no mun do. 

Espe ra mos que, nes te di fí cil mo men to, os pa í -
ses que têm in fluên cia so bre os Esta dos Uni dos pos -
sam in ter me di ar a ca u sa e en con trar o me lhor ca mi -
nho no sen ti do do en ten di men to, para que não te nha -
mos des do bra men tos im pre vi sí ve is. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Vo ta ção do re que ri men to do Se na dor Pe dro Si -
mon jun ta men te com o Re que ri men to nE 476, de
2001, que tem o re la tó rio fa vo rá vel do Se na dor Iris
Re zen de.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pois não, no bre Se na do ra. Ape sar de já ter pas -
sa do o tem po para o en ca mi nha men to, V. Exª dis po rá

de cin co mi nu tos. Não po de mos nos pri var da pa la vra
da gran de lí der de Ala go as. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– É por que eu ha via me ins cri to, Sr. Pre si den te, e nós
não nos co mu ni ca mos vi su al men te em tem po. O mi -
cro fo ne es ta va in di can do que eu gos ta ria de me po si -
ci o nar so bre o fato. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os dois
re que ri men tos que es tão co lo ca dos em vo ta ção, no
de ba te que foi re a li za do na Casa, fo ram am pli a dos.
Até por que tan to o re que ri men to do Se na dor Pe dro
Si mon como o re que ri men to do Se na dor Edu ar do Su -
plicy tra tam cla ra men te da ne ces si da de de bus car so -
lu ções de paz re la ci o na das com o con fli to en tre os
po vos ju deu e ára be. E eu es tou apre sen tan do um re -
que ri men to jun ta men te com os Se na do res Edu ar do
Su plicy, Ge ral do Cân di do e ou tros Se na do res no sen -
ti do de que o Se na do pos sa se po si ci o nar ofi ci al men -
te, dan do um voto con trá rio às re ta li a ções do go ver no
ame ri ca no a qual quer povo, que é mu i to do que foi
dis cu ti do, mas que aca ba não sen do ex pres so no re -
que ri men to, na nota, no voto do Se na do. Eu acho que
é de fun da men tal im por tân cia que o Se na do apre sen -
te um voto con trá rio a qual quer re ta li a ção do go ver no
ame ri ca no con tra qual quer na ção. Isso aca bou sen do
o de ba te, a in clu são no de ba te em re la ção aos dois
tex tos, mas es tou ape nas di zen do que es tou apre sen -
tan do um, es pe cí fi co, para que o Se na do do ma i or país 
da Amé ri ca La ti na se po si ci o ne de for ma con trá ria a
qual quer re ta li a ção do go ver no ame ri ca no con tra qual -
quer povo. Até por que a dor, o so fri men to, as lá gri mas
das fa mí li as ame ri ca nas, ára bes, la ti no-ame ri ca nas
que hoje cho ram o aten ta do ter ro ris ta que acon te ceu
em Ma nhat tan já é o re tra to per ver so e cru el das ati tu -
des do go ver no ame ri ca no, do ter ro ris mo ofi ci al do go -
ver no ame ri ca no em re la ção a vá ri as na ções do mun do.

Então, é de fun da men tal im por tân cia que nós
pos sa mos dar esse voto con trá rio. O pla ne ja men to, a
ver ba li za ção do go ver no ame ri ca no em re la ção a
ações san gren tas con tra ou tras na ções é mu i to di fí cil
para a paz in ter na ci o nal. Nós sa be mos que os Esta -
dos Uni dos, ao lon go da his tó ria, ga nhou mu i to di nhe -
i ro com a cor ri da ar ma men tis ta. A in dús tria ar ma men -
tis ta nos Esta dos Uni dos sem pre foi, in clu si ve, um
oxi gê nio para di na mi za ção da sua eco no mia lo cal,
sem ne nhu ma éti ca, sem ab so lu ta men te ne nhu ma
éti ca. Assim, do mes mo je i to que nós con de na mos o
ter ro ris mo, o ato ter ro ris ta que acon te ceu em Ma nhat -
tan, igual men te te mos que con de nar e re pu di ar a
ação de ter ro ris mo ofi ci al pa tro ci na do pe los Esta dos
Uni dos e já anun ci a da.



Por tan to, Sr. Pre si den te, é ape nas para di zer
que vo ta mos fa vo ra vel men te aos dois re que ri men tos, 
mas que, tam bém, es ta mos en tre gan do à Mesa um
Re que ri men to es pe cí fi co para que o Go ver no ame ri ca -
no sa i ba que o Se na do do ma i or País da Amé ri ca La ti na 
não ace i ta ne nhu ma ação da que le país con tra qual quer 
ou tra na ção, até por que as nor mas do Di re i to Inter na ci -
o nal não po dem es tar a ser vi ço do prin cí pio da he ge -
mo nia ame ri ca na em re la ção ao Pla ne ta Ter ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 546, de 2001,
do Se nhor Pe dro Si mon, jun ta men te com o Re que ri -
men to nº 476, de 2001, do Se nhor Edu ar do Su plicy,
que tem pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Iris Re zen de.

É a se guin te a ín te gra do pa re cer:

PARECER Nº 984, DE 2001
(De Ple ná rio)

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Re que ri -
men to nº 476, de 2001, que re quer seja
pro ce di da ape la ção ao Go ver no Bra si le i -
ro para que pro mo va ações no sen ti do de 
ca na li zar es for ços vi san do lo grar a aber -
tu ra de um ca nal de ne go ci a ção que pos -
sa re sul tar na paz en tre o povo ju deu e
ára be no Ori en te Mé dio.

Re la tor: Se na dor Iris Re zen de

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o re que ri men to em epí -
gra fe que ex ter na a pre o cu pa ção do seu au tor, Se na -
dor Edu ar do Su plicy, com o agra va men to do con fli to
no Ori en te Mé dio, onde se de fron tam, em dis pu ta fra -
tri ci da, ju de us e pa les ti nos.

O seu pe di do ob je ti va ape lar ao Go ver no bra si -
le i ro, por in ter mé dio de seu ser vi ço di plo má ti co, para
que pro mo va es for ços com vis tas à aber tu ra de ca na -
is de ne go ci a ção en tre os re fe ri dos po vos. O au tor in -
vo ca a con vi vên cia pa cí fi ca e har mô ni ca de ára bes e
ju de us em São Pa u lo, como exem plo que acre di ta po -
der ser se gui do no Ori en te Mé dio, pois cons ti tu em et -
ni as que re si dem em ba ir ros co muns, têm os res pec ti -
vos tem plos re li gi o sos lo ca li za dos pró xi mos en tre si e
mu i tas ve zes po dem ser en con tra dos di vi din do a
mes ma mesa du ran te as re fe i ções.

II – Voto

Não obs tan te não te nha sido ex pres sa men te
men ci o na do, en ten de mos que o re que ri men to em
exa me es te ja fun da men ta do no dis pos to no art. 222

do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, em ra zão
de se tra tar de mo ção ou pro pos ta que diz res pe i to a
acon te ci men to de alta sig ni fi ca ção in ter na ci o nal.

Não há como não nos as so ci ar mos ao sen ti -
men to de fra ter ni da de con ti do no pe di do do au tor, ao
con cla mar o Go ver no bra si le i ro para que con tri bua
com os es for ços de ne go ci a ção da paz en tre ára bes e 
ju de us.

Ade ma is, a fra ter ni da de cons ti tui um dos va lo -
res su pre mos da so ci e da de bra si le i ra que, na or dem
in ter na e in ter na ci o nal está com pro me ti da com a so -
lu ção pa cí fi ca das con tro vér si as, con for me reza o
Preâm bu lo da Cons ti tu i ção Fe de ral e os in ci sos VI
(de fe sa da paz) e VII (so lu ção pa ci fi ca dos con fli tos)
do seu art. 4º que tra ta dos prin cí pi os que re gem as
re la ções in ter na ci o na is do Bra sil.

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Re que ri men to nº 476, de 2001, em ra zão de seu ele -
va do mé ri to e aten der aos prin cí pi os cons ti tu ci o na is
re la ti vos às re la ções in ter na ci o na is.

Sala da Co mis são, – Iris Re zen de.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Vo ta ção, em tur no úni co, dos Re que ri men tos
nºs 546 e 476, de 2001.

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

Apro va dos.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Item 2:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 291, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Su plicy, so li ci tan do in for ma ções ao Mi -
nis tro da Fa zen da so bre os re sul ta dos fi nan -
ce i ros/ba lan ce tes men sa is dos ban cos Fon te -
Cin dam, Mar ka, Mo dal, Boa Vis ta e Pac tu al,
du ran te os anos de 1997 e 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 745, 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.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria do dia 11 do cor ren te, quan do teve
sua apre ci a ção trans fe ri da para hoje.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do



Su plicy, au tor do re que ri men to, para en ca mi nhar a
vo ta ção.

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, tra ta-se de re que ri men to que for mu -
lei, ain da no pri me i ro se mes tre, ao Mi nis tro da Fa zen -
da, Pe dro Ma lan, so li ci tan do in for ma ções con cer nen -
tes aos re sul ta dos fi nan ce i ros e ba lan ce tes men sa is
dos Ban cos Fon te Cin dam, Mar ka, Mo dal, Boa Vis ta e
Pac tu al, du ran te os anos de 1997 e 1998, bem como
da dos re la ti vos aos vo lu mes men sa is, po si ções com -
pra das e ven di das e a por cen ta gem em re la ção ao lu -
cro e ao pa tri mô nio lí qui do das ins ti tu i ções do Esta do,
re fe ren tes às ope ra ções de ar bi tra gem, câm bio e ju ros.

O re que ri men to pede a apre sen ta ção de um
qua dro com pa ra ti vo dos da dos so li ci ta dos com o de
ban cos con gê ne res e de igual por te aos ban cos de
re fe rên cia.

Por que fiz esse re que ri men to? Por que hou ve
in dí ci os de pos sí vel va za men to de in for ma ções de ta -
xas de ju ros e câm bio, en vol ven do pes so as com
aces so ao Ban co Cen tral e àque las ins ti tu i ções que
pre ci sa ri am, en tão, ser ave ri gua das. O Se na dor Bel lo
Par ga emi tiu pa re cer fa vo rá vel na Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e acre di to que, de pos se 
des sas in for ma ções, logo que che ga rem ao Se na do,
po de re mos ter uma con clu são a res pe i to da qui lo que
foi ob je to de de ba te quan do da vin da do Mi nis tro Pe -
dro Ma lan ao Se na do Fe de ral. 

Con si de ro im por tan te que cum pra mos as nos -
sas res pon sa bi li da des de fis ca li zar os atos do Exe cu -
ti vo com a co la bo ra ção das au to ri da des, e com mu i ta
trans pa rên cia, na qui lo que é es sen ci al para a ave ri -
gua ção cor re ta de tudo que pos sa con tri bu ir para des -
ven dar o caso. 

Obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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 su ces si va men te pe -
los Srs. Ro meu Tuma e Mo za ril do Ca val can -
ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 291, de 2001, 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. 
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 3:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 392, de 2001, do Se na dor Wal -
deck Orné las, so li ci tan do a cri a ção de uma
Co mis são Espe ci al, com pos ta de sete ti tu la -
res e sete su plen tes para, no pra zo de de zo i -
to me ses, acom pa nhar e ava li ar o Pro je to de
Con ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi -
dro grá fi ca do rio São Fran cis co e da ins ta la -
ção do res pec ti vo Co mi tê de Ba cia (ins ti tu í -
dos pelo De cre to s/n de 5 de ju nho de
2001).

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no
úni co.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Para en ca mi nhar, tem V. Exª a pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. 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, en ten do
mu i to opor tu no e apro pri a do o re que ri men to que visa
bus car, pelo que se pre ten de com o rio São Fran cis co, 
quem sabe re e xa mi nar a ques tão dos rios bra si le i ros.

A ques tão da água é fun da men tal, é mu i to sé ria, 
pois a água, se gu ra men te, será um dos in su mos mais 
de man da do nes te mi lê nio. 

Te mos vis to o des cu i do e a de sa ten ção com que 
os rios têm sido tra ta dos, já que o ho mem, ani mal gre -
gá rio, re sol veu, na gran de ma i o ria das ur bes, cons -
truí-las às mar gens dos rios, dos ri be i rões. Te mos
exem plos de rios mor tos como o Ti e tê, em São Pa u lo, 
o rio Meia Pon te, em Go iâ nia, e mu i tos ou tros ma nan -
ci a is im por tan tes que pre ci sam, efe ti va men te, re ce -
ber um tra ba lho de re cu pe ra ção, a exem plo do que já
ocor re com o rio São Fran cis co. 

Se gu ra men te, quan do foi fe i to o es tu do pre li mi -
nar de apro ve i ta men to des se im por tan te ma nan ci al
que ser ve de Mi nas Ge ra is a uma vas ta re gião nor -
des ti na, se gu ra men te apro ve i tan do o seu po ten ci al
hi dre lé tri co, não se le vou em con si de ra ção o cres ci -
men to acen tu a do das di ver sas de man das e do uso
múl ti plo das águas. Tan to é que hoje há uma res tri -
ção, in clu si ve, no apro ve i ta men to do seu po ten ci al hi -
dre lé tri co. 

Por tan to, vo ta rei a fa vor do re que ri men to, por -
que con si de ro im por tan te o as sun to pos to em dis cus -
são pelo emi nen te Se na dor Wal deck Orné las, e en -



ten do que a pro pos ta po de rá, se gu ra men te, es ten -
der-se a ou tros ma nan ci a is im por tan tes do País.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orné las, por
cin co mi nu tos.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 1995, por ini ci a ti -
va mi nha, ti ve mos aqui no Se na do uma Co mis são que
dis cu tiu po lí ti cas de de sen vol vi men to para o Vale do
São Fran cis co. O rio São Fran cis co é o mais ge nu í no
dos rios na ci o na is, é o rio da uni da de na ci o nal. E o Ve -
lho Chi co está ago ra pre ci san do da aju da do ho mem. 

Te mos uti li za do as águas do São Fran cis co, ao
lon go do tem po, sem dar-lhe nada em tro ca, sem
dar-lhe se quer uma pro te ção para que ele pos sa pre -
ser var o seu vi gor, a sua pu jan ça e a sua gran di o si da de.

Por isso, foi cri a do o Pro je to de Re cu pe ra ção e
Re vi ta li za ção Aam bi en tal do Rio São Fran cis co, ao
qual se rão des ti na dos R$70 mi lhões, mas cor re mos o 
ris co de che gar ao fi nal do ano sem que ne nhum cen -
ta vo te nha sido apli ca do na re cu pe ra ção do rio São
Fran cis co.

Como tive a opor tu ni da de de di zer aqui da tri bu -
na des ta Casa, temo que, com as chu vas che gan do
no fi nal do ano, to dos pen sem que os pro ble mas do
rio São Fran cis co es te jam re sol vi dos e, mais uma
vez, es que çam o Ve lho Chi co.

Por isso, pro pus a cri a ção des sa Co mis são
Espe ci al Tem po rá ria, a ser com pos ta por um re pre -
sen tan te de cada Esta do mem bro da Ba cia, para que
pos sa mos acom pa nhar e dis cu tir os pro ble mas e as
so lu ções do rio. 

A mi nha pre o cu pa ção tem fun da men to, Sr. Pre -
si den te, por que já con si de ro da dos da pro pos ta or ça -
men tá ria para 2002, qua is se jam: para obras de re vi -
ta li za ção e re cu pe ra ção do rio São Fran cis co: ape nas 
R$15 mi lhões no Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal;
ou tras ati vi da des para im plan ta ção do sis te ma de
ges tão de re cur sos hí dri cos: R$2,7 mi lhões. Isso de -
no ta que não há von ta de po lí ti ca de en fren tar e de
efe ti va men te bus car re sol ver os pro ble mas do rio São 
Fran cis co.

Pre ci sa mos nos pre o cu par não ape nas com a
qua li da de das águas do rio, mas – so bre tu do ago ra –
com a quan ti da de e com o vo lu me des sas águas.
Esse é o de sa fio.

Por isso, in clu si ve, lan cei o ”SOS Ve lho Chi co“,
um mo vi men to que va mos trans for mar em Orga ni za -
ção Não-Go ver na men tal para man ter uma ati tu de
per ma nen te de vi gi lân cia e de fe sa des se rio, que é

um dos mais im por tan tes pa tri mô ni os na ci o na is e
que, no pró xi mo dia 04 de ou tu bro, es ta rá com ple tan -
do 500 anos.

A par ti ci pa ção do Se na do nas co me mo ra ções
dos 500 anos do rio São Fran cis co é ado tar a pro pos -
ta de cri a ção des sa co mis são, que virá acom pa nhar
os tra ba lhos de re cu pe ra ção e de re vi ta li za ção am bi -
en tal des sa ba cia, que abran ge 7,5% do ter ri tó rio na -
ci o nal. Por isso, é in dis pen sá vel que te nha mos nos sa
aten ção vol ta da para ela.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Para en ca mi nhar a vo ta ção, tem V. Exª a pa la vra por
cin co mi nu tos, Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Blo co da Opo si ção
tam bém se po si ci o na fa vo ra vel men te à cri a ção des sa 
Co mis são Espe ci al, pro pos ta pelo Se na dor Wal deck
Orné las. É evi den te que se o povo bra si le i ro tra ta o rio 
São Fran cis co, tão can ta do em ver so e pro sa, como o
rio da in te gra ção na ci o nal, o povo nor des ti no mu i to
mais.

O rio São Fran cis co é um belo abra ço de Deus –
e eu tive a chan ce de nas cer às suas mar gens, na ci -
da de de Pão de Açú car – e tem uma im por tân cia fun -
da men tal para o Bra sil e para o Nor des te. Ele re pre -
sen ta 76% dos re cur sos hí dri cos de uma re gião que
tem ape nas 3% de toda a po ten ci a li da de hí dri ca do
Bra sil e mais de 35% da po pu la ção na ci o nal. Então, o
rio São Fran cis co é de fun da men tal im por tân cia, de
uma for ma mu i to es pe ci al, para o povo nor des ti no.

O rio São Fran cis co, de vi do ao seu gran de ta -
ma nho, era cha ma do pe los po vos in dí ge nas de Opa -
ra, o rio-mar, mas, quan do as ca ra ve las de Amé ri co
Ves pú cio, em 1501, jus ta men te no dia em que se co -
me mo ra São Fran cis co, avis ta ram-no pela pri me i ra
vez, ba ti za ram-no com esse nome. Para nós, povo
nor des ti no e bra si le i ro, tra ta-se do ve lho Opa ra ou do
nos so que ri do rio São Fran cis co.

O rio São Fran cis co, em fun ção de ter sido uti li -
za do, du ran te a sua his tó ria re cen te, na sua po ten ci a -
li da de de ge ra ção de ener gia hi dráu li ca, de i xou tam -
bém de cum prir um pa pel fun da men tal para o Nor -
des te, que é o da di na mi za ção da eco no mia lo cal, da
ge ra ção de em pre go e ren da, e da pro du ção de ali -
men tos.

Sem pre nos vi mos den tro da que le di le ma do
cha ma do uso múl ti plo e con fli tan te das águas. É ne -



ces sá rio que se con te nha a água do rio São Fran cis -
co nos re ser va tó ri os para ge rar ener gia, por que, in fe -
liz men te, a me di o cri da de, a in com pe tên cia e a in sen -
si bi li da de da eli te po lí ti ca e eco nô mi ca bra si le i ra im -
pe di ram o in ves ti men to em ou tros com po nen tes de
ma triz ener gé ti ca, como ener gia so lar, de bi o mas sa e
eó li ca, e aca ba ram com todo o po ten ci al de ge ra ção
de ener gia. 

O gi gan tes co per cen tu al de com pro me ti men to
na área de ge ra ção de ener gia sem pre foi do rio São
Fran cis co e nós vi ven ci a mos isso: o uso múl ti plo e
con fli tan te. Ao mes mo tem po em que a nos sa re gião,
em fun ção das con di ções cli má ti cas, pre ci sa da água
– as ca rac te rís ti cas que es tão mais no ima gi ná rio po -
pu lar em re la ção ao Nor des te são a fal ta de água e as
pes so as que mor rem em fun ção da au sên cia de ali -
men tos e água –, ao mes mo tem po em que pre ci sa -
mos con tê-la no re ser va tó rio para ge rar ener gia, pre -
ci sa mos que ela seja li be ra da para o abas te ci men to
ur ba no, para os ani ma is, para a agri cul tu ra e, por tan -
to, para a pro du ção de ali men tos e ge ra ção de em pre -
gos e ren da. Isso não foi fe i to.

O rio São Fran cis co – já tive opor tu ni da de de di -
zer vá ri as ve zes – está mor ren do e es tão mor ren do
os seus aflu en tes. Hoje, exis te uma cu nha de sa li ni da -
de de mais de vin te qui lô me tros, no Oce a no Atlân ti co, 
en tran do no rio São Fran cis co. A ve lha mú si ca de Luiz 
Gon za ga di zia que ”o rio São Fran cis co vai ba ter no
meio do mar“, mas não vai mais, pois não tem for ça,
em fun ção da ir res pon sa bi li da de da der ru ba da das
ma tas ci li a res e da sua po lu i ção por cen te nas de Mu -
ni cí pi os que jo gam os seus es go tos in na tu ra den tro
de suas águas.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é de fun da men tal im -
por tân cia que pos sa mos ter essa Co mis são acom pa -
nhan do os tra ba lhos e já com res pon sa bi li da de no de -
ba te or ça men tá rio, pois fa ze mos de con ta que me xe -
mos no Orça men to, as su mi mos a ma i or pose para di -
zer isso aos bra si le i ros, mas ape nas ga rim pa mos
15% dos re cur sos que fi cam dis po ni bi li za dos para os
Se na do res e De pu ta dos ma nu se a rem.

A re vi ta li za ção do São Fran cis co sig ni fi ca in ves -
ti men tos em ou tros com po nen tes de ma triz ener gé ti -
ca, o que é de fun da men tal im por tân cia para ga ran tir -
mos que não haja toda a es gar ça du ra do po ten ci al do
nos so rio só com a ge ra ção de ener gia, bem como
nos me ca nis mos ne ces sá ri os para a re vi ta li za ção
das suas ma tas ci li a res e dos seus aflu en tes.

Assim, Sr. Pre si den te, a Opo si ção vota fa vo ra vel -
men te ao pe di do de cri a ção da Co mis são Espe ci al.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to, so li ci -
tan do-lhe que faça o seu en ca mi nha men to em até
cin co mi nu tos.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. 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, se rei bre ve. Qu e ro 
tra zer apo io ao re que ri men to do Se na dor Wal deck
Orné las pela im por tân cia do tema que é le van ta do e
pela im por tân cia do tra ba lho de re vi ta li za ção do rio
São Fran cis co, que nas ce em Mi nas Ge ra is e cor ta
gran de par te do Esta do, ba nhan do uma re gião
semi-ári da e sa cri fi ca da.

É im por tan te que se crie o Co mi tê da Ba cia para 
a ado ção de um pro gra ma não ape nas de re vi ta li za -
ção, mas de de sen vol vi men to das áre as ao lon go do
rio, pois ob ser va mos que, não obs tan te a far tu ra da
água, a mi sé ria ca mi nha ao lado do rio São Fran cis co.

Nes te mo men to, que re mos hi po te car apo io a
esse re que ri men to, en fa ti zan do a ne ces si da de de um
gran de pro gra ma de de sen vol vi men to e de re cu pe ra ção 
da dig ni da de dos mo ra do res da que la re gião, com ge ra -
ção de em pre go, ren da e ma i o res va lo res, ex pres sa -
men te no que se re fe re à agri cul tu ra. Que no vas tec no -
lo gi as se jam im ple men ta das, que no vas opor tu ni da des
de tu ris mo se jam co lo ca das à dis po si ção da que la po -
pu la ção e, a par tir daí, po de re mos, sim, ver a par te am -
bi en tal agre ga da à par te eco nô mi ca. 

É a nos sa po si ção, Sr. Pre si den te.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (Sem Par ti do –

TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 (Sem Par ti do –
TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, eu tam bém, nas ci do que sou
nas pro xi mi da des do Ve lho Chi co, gos ta ria de cum pri -
men tar meu que ri do Co le ga, Se na dor Wal deck Orné -
las, por essa fe li cís si ma ini ci a ti va, pois os es tu dos
para con ser va ção e re vi ta li za ção da ba cia hi dro grá fi -
ca do rio São Fran cis co se fa zem ex tre ma men te ur -
gen tes. Já te mos até uma pro pos ta do Esta do do To -
can tins de que po de ría mos des vi ar o cur so do rio do
Sono, para que pu des se ser fe i ta essa tão so nha da
trans po si ção do rio São Fran cis co. No en tan to, an tes
de se fa lar nes se as sun to pro pri a men te dito, de -
vem-se fa zer am plos es tu dos hi dro grá fi cos da re gião,



por que co nhe ce mos a im por tân cia des se gran di o so
rio de in te gra ção na ci o nal.

Sr. Pre si den te, eu me pre o cu po bas tan te com o
rio To can tins, por isso es tou em fase de ela bo ra ção
de um pro je to de es ta tu to para a cri a ção do Insti tu to
Rio To can tins. Não que re mos que esse rio pe re ça,
como tem acon te ci do com al guns ma nan ci a is do nos -
so País. 

O Bra sil vem con tra in do em prés ti mos gi gan tes -
cos para des po lu ir a baia de Gu a na ba ra e o Rio Ti e tê, 
mas não tem con se gui do os re sul ta dos es pe ra dos.
Assim, jun ta men te com al guns com pa nhe i ros, pro cu -
ra mos cri ar um ins ti tu to ou uma fun da ção para pre ve -
nir a mor te do rio To can tins, já que sa be mos do nú me -
ro de ci da des ba nha das por esse rio e do cres ci men to 
mu i to acen tu a do do Esta do de To can tins e de ou tros
Esta dos da Re gião Nor te do nos so País. 

Por tan to, en ca mi nho fa vo ra vel men te o meu
cum pri men to ao emi nen te Se na dor Wal deck Orné las.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 392, de 2001, 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 Mesa ofi ci a rá aos Lí de res par ti dá ri os para in -

di car seus re pre sen tan tes na re fe ri da Co mis são.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Item 4:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 467, de 2001, do Se na dor Pe dro
Si mon, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 15,
de 2001, com a de nº 21, de 1995, que já se 
en con tra apen sa da as Pro pos tas de Emen -
da à Cons ti tu i ção nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54,
62, 71, 74, 81 e 92, de 1999, 1, 5, 20 e 29
de 2000, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men 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 Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 15, de

2001, pas sa a tra mi tar em con jun to com a de nº 21, de 
1995, que já se en con tra apen sa da às Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção já men ci o na das.

As ma té ri as re tor nam ao exa me da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 5:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 468, de 2001, do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter
de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº
89, de 2001, de sua au to ria.

Em vo ta ção o re que ri men 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.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 89, de 2001, vai

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 285, de 1999 (nº 
170/99, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 800, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

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 285, DE 1999

(Nº 170/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra 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.

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 18 de fe ve re i ro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º maio de 1994, a con ces são
ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra Ta u ba té 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 Pin da -
mo nhan ga ba, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 Ca ta ri na, ten do

Pa re cer sob nº 762, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Ca sil -
do Mal da ner, fa vo rá vel, com Emen da nº
1-CE, de re da ção, que apre sen ta, com abs -
ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria do dia 11 do cor ren te, quan do teve
sua apre ci a ção trans fe ri da para hoje.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Vo ta ção da Emen da nº 1-CE, de re da 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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
É a se guin te a emen da apro va da:

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 nal 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 quên 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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re -
cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo nº 33, de 2001 (nº 574/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, em exer cí -
cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 985, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 33, de 2001 (nº 574, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 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 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, con so li -
dan do a Emen da nº 1, da Co mis são de Edu ca ção,
apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de se tem bro 
de 2001. – Edi son Lo bão – Car los Wil son – Anto -
nio Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 985, DE 2001

Re da ção fi nal do 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).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são de 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
Ca ta ri na.

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

ria nº 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 de 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 a “Diá rio da Ma nhã 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 Flo ri a nó po lis, 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(Mo za ril do Ca val can ti) –
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de Ron do nó po lis, Esta do de Mato
Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 806, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria do dia 11 do cor ren te, quan do teve
sua apre ci a ção trans fe ri da para hoje.

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 109, DE 2001

(nº 593/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção 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 em fre qüên cia

mo du la da na ci da de do Ron do nó po lis,
Esta do de Mato Gros so.

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 160, de 22 de se tem bro de 1999, 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, 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 Ron do nó po lis, Esta -
do de Mato Gros so.

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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 117, de 2001 (nº 
589/2000, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 770, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça, com abs ten ções dos
Se na do res Ge ral do Cân di do e Edu ar do Su -
plicy.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria do dia 11 do cor ren te, quan do teve
sua apre ci a ção trans fe ri da para hoje.

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 117, DE 2001

(Nº 589/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio 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.



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 fe ve re i ro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con -
ces são da Rá dio Pro gres so de Ijuí 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 Ijuí, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 133, de 2001 (nº 
572/2000, 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 Be ne fi cen te e Cul tu ral Dona Jo a -
qui na de Pom péu 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 -
péu, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 848, 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.
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 133, DE 2001

(Nº 572/2000, 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 Be ne fi cen te e Cul tu ral
Dona Jo a qui na de Pom péu 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 péu, 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 23, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te e Cul tu ral Dona
Jo a qui na de Pom péu 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 Pom péu, 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 136, de 2001 (nº 
631/2000, 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 Edu ca ti va e Cul tu ral de Afrâ 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 Afrâ nio, Esta do de Per nam -
bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 850, 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.
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 136, DE 2001

(Nº 631/2000, 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 Edu ca ti va e Cul tu ral de 
Afrâ 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 Afrâ nio,
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 81, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va e Cul tu ral de Afrâ -
nio 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 Afrâ nio, 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 12:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 137, de 2001 (nº 



647/2000, 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 Cul tu ral Ipa ne men 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 Ipa ne ma, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 851, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

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 137, DE 2001

(Nº 647/2000, 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 e Cul tu ral Ipa ne men 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 Ipa ne ma, 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 217, de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ipa ne men se 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 Ipa -
ne ma, 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 13:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 188, de 2001 (nº 
782/2000, 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 Ca ju ru en 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 Car mo
do Ca ju ru, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 858, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Na bor Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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 188, DE 2001

(Nº 782/00, 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 Ca ju ru en 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 Car mo do Ca ju ru, 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 178, de 16 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ju ru en se 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 Car mo do Ca ju -
ru, 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 14:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 194, de 2001 (nº 
797/2000, 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 Ja bo rá 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 bo rá, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 861, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria do dia 11 do cor ren te, quan do teve
sua apre ci a ção trans fe ri da para hoje.

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 194, DE 2001

(Nº 797/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá 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 bo rá, 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 216, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá 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 Ja bo rá, 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 15:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 200, de 2001 (nº 
824/2000, 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 e Co mu ni tá ria de San ta Cruz do Mon te 
Cas te lo 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 Cruz do
Mon te Cas te lo, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 863, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria do dia 11 do cor ren te, quan do teve
sua apre ci a ção trans fe ri da para hoje.

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 200, DE 2001

(Nº 824/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de San ta Cruz
do Mon te Cas te lo – “ACOSMOC” 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 Cruz do Mon te Cas te -
lo, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 263, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo – “ACOSMOC” 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 San ta Cruz do Mon te
Cas te lo, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 16:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 201, de 2001 (nº 
825/2000, 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 Cul tu ral e
Artís ti co de Uraí a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Uraí, Esta -
do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 864, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

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 201, DE 2001

(Nº 825/2000, 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
Cul tu ral e Artís ti co de Uraí a exe cu tar



ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Uraí, Esta do o Pa ra ná.

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

ta ria nº 265, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Uraí 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 Uraí, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 17:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 206, de 2001 (nº 
800/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Fun da ção Hos -
pi ta lar do Tra ba lha dor Ru ral de São Jor ge
do Ivaí 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 Jor ge do Ivaí, 
Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 865, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

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 206, DE 2001

(Nº 800/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Hos pi ta lar do Tra ba lha dor Ru ral de
São Jor ge do Ivaí 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 Jor ge do Ivaí, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 219, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Hos pi ta lar do Tra ba lha dor Ru ral de São
Jor ge do Ivaí 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 São Jor ge do Ivaí, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 18:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 32, 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 754, de
2001, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy),
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 da Zâm bia, no va lor equi va len te 
a 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”.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re -
cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 32,
de 2001, 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:

PARECER Nº 986, 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 32, 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 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 US$14,127,098.58 (ca 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”.

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de se tem bro 
de 2001.  – Edi son Lo bão  – Anto nio Car los Va la da -
res  – Mo za ril do Ca val can ti  – Car los Wil son



ANEXO AO PARECER Nº 986, 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 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 (ca 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 au to ri za da, 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, 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 (ca 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 (ca 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% (cem por cen to) 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 de mar ço de 1999, in clu si -
ve, e não pa gas; e 100% (cem por cen to) das par ce las 
de prin ci pal e ju ros (ex clu in do ju ros so bre atra sa dos)
ven ci das en tre 1º de abril de 1999 e 31 de mar ço de
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:
a) 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 ses sen ta e seis par ce las se mes tra is, sen do a 
pri me i ra em 1º de abril de 2001, cor res pon den te a
0,16% (de zes se is cen té si mos por cen to) e a úl ti ma
em 1º de ou tu bro de 2033, cor res pon den te a 5,06%
(cin co in te i ros e seis cen té si mos por cen to);

b) 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 ses sen ta e seis par ce las se mes tra is, sen do a pri -
me i ra em 1º de abril de 2001, cor res pon den te a
0,16% (de zes se is cen té si mos por cen to) e a úl ti ma
em 1º de ou tu bro de 2033, cor res pon den te a 5,06%
(cin co in te i ros e seis cen té si mos por cen to);

c) 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 ses -
sen ta e seis par ce las se mes tra is, sen do a pri me i ra
em 1º de abril de 2001, cor res pon den te a 0,16% (de -
zes se is cen té si mos por cen to) e a úl ti ma em 1º de ou -
tu bro de 2033, cor res pon den te a 5,06% (cin co in te i -
ros e seis cen té si mos por cen to);

d) 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 ses sen ta e qua tro par ce las se mes tra is,
sen do a pri me i ra em 1º de abril de 2002, cor res -
pon den te a 0,52% (cin qüen ta e dois cen té si mos
por cen to) e a úl ti ma em 1º de ou tu bro de 2033,
cor res pon den te a 5,06% (cin co in te i ros e seis cen -
té si mos por cen to);

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 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;

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 1º de abril de 2000; os ju ros so bre
atra sa dos ex clu í dos da 3ª Tran che se rão pa gos em 1º
de abril de 2001; e os ju ros so bre atra sa dos ex clu í dos
da 4ª Tran che se rão pa gos em 1º de abril de 2002;

VI – taxa de ju ros: Li bor se mes tral acres ci da de
spre ad de 1% a.a. (um por cen to ao ano) ar re don da -
da para o mais pró xi mo múl ti plo de 1/16 (um de zes se -
is avo) de um pon to per cen tu al e re du zi da de 67%
(ses sen ta e sete por cen to) 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. (um por cen to ao ano) 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.



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Pe dro Ubi ra ja ra.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 514, 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 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 da Zâm bia, no va lor
equi va len te a 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”.

Sala das Ses sões, 13 de se tem bro de 2001. –
Pe dro Ubi ra ja ra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre -
ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.

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

Apro va da. 

O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº
512, de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23, 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 o re que ri men to.

A ma té ria a que se re fe re cons ta rá da 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, dia 19 de se tem bro, quar ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Pe dro Ubi ra ja ra.

São li dos os se guin tes:

PARECERES NºS 987 e 988, DE 2001

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
23, de 2001 (nº 3.115/97, na Casa de ori -
gem), que al te ra e acres cen ta dis po si ti -
vos na Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro
de 1976, que dis põe so bre as So ci e da des 
por Ações, e na Lei nº 6.385, de 7 de de -
zem bro de 1976, que dis põe so bre o mer -
ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

PARECER Nº 987, DE 2001, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Relator: Se na dor JOSÉ AGRIPINO

I – Re la tó rio

O PLC nº 23/2001 tem por ob je ti vo pro mo ver a
re for ma da Lei das So ci e da des Anô ni mas (Lei nº
6.404, de 15 de de zem bro de 1976), e da Lei nº 6.385, 
de 7 de de zem bro de 1976, que ins ti tu iu a Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os.

Sua ini ci a ti va deu-se na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, com o Pro je to de Lei nº 3.115/97, de au to ria do
De pu ta do Luiz Car los Ha uly, pre ven do, ape nas, a cri -
a ção da ação de clas se es pe ci al, com po de res ex clu -
si vos so bre ma té ri as dis pos tas nos es ta tu tos so ci a is,
a se rem atri bu í das a ti tu lar es pe cí fi co, nas so ci e da -
des anô ni mas ob je to de de ses ta ti za ção

Ao Pro je to de Lei nº 3.115/97 fo ram apen sa dos os 
PL nº 3.519, de 1997, tam bém de au to ria do De pu ta do
Luiz Car los Ha uly, e o PL nº 1.000, de 1999, da la vra do
De pu ta do Hé lio Cos ta, to dos con ten do pro pos tas de al -
te ra ção em dis po si ti vos da Lei nº 6.404/76.

O pro je to e seus apen sos fo ram ob je to de aná li -
se da Co mis são de Eco no mia, Indús tria e Co mér cio
da Câ ma ra ao lon go dos anos de 1997 e 1998, ten do
sido re me ti do ao ar qui vo em 2-2-99. Seis me ses
após, deu-se seu de sar qui va men to, com novo en ca -
mi nha men to à Co mis são de Eco no mia, Indús tria e
Co mér cio, des ta fe i ta sob a re la to ria do ilus tre De pu -
ta do Emer son Ra paz (PPS – SP), que deu iní cio a um 
am plo de ba te acer ca da re for ma da Lei das So ci e da -
des Anô ni mas, ten do apre sen ta do um vul to so Subs ti -
tu ti vo, in cor po ran do di ver sas pro pos tas de al te ra ção
da re fe ri da lei.

O Subs ti tu ti vo do Re la tor foi ob je to de 47 emen -
das, das qua is 10 fo ram apro va das in te gral men te, e 4
apro va das par ci al men te, com re je i ção das de ma is
emen das. Em re u nião or di ná ria re a li za da em 19-4-00, 
a Co mis são de Eco no mia, Indús tria e Co mér cio apro -



vou, por una ni mi da de, o Subs ti tu ti vo do De pu ta do
Emer son Ka paz.

Em se gui da, o Pro je to de Lei nº 3.115 foi en vi a do
à Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção da Câ ma ra dos
De pu ta dos, onde foi apre sen ta do novo Subs ti tu ti vo ao
PL nº 3.115/97 pelo Re la tor, o no bre De pu ta do Anto nio
Kan dir (PSDB – SP), im pri min do re le van tes aper fe i ço a -
men tos ao tex to, e in tro du zin do a pro pos ta de al te ra ção
da Lei nº 6.335/76. O Subs ti tu ti vo em ques tão veio a re -
ce ber 129 emen das, das qua is 6 fo ram apro va das, 36
fo ram apro va das par ci al men te e 87 fo ram re je i ta das.
No pra zo re gi men tal, o Re la tor apre sen tou novo
Subs ti tu ti vo, que por sua vez re ce beu ou tras 49
emen das, com 3 ace i tas, 2 ace i tas par ci al men te e 44
emen das re je i ta das.

A Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção, em re u -
nião or di ná ria re a li za da em 7-6-00, con clu iu, una ni -
me men te, pela não-im pli ca ção em au men to ou di mi -
nu i ção da re ce i ta ou da des pe sa pú bli cas, dos PL nº
3.115/97, 3.519/97 e 1.000/99, do Subs ti tu ti vo da que -
la Co mis são e das 178 emen das apre sen ta das ao
Subs ti tu ti vo do Re la tor, ten do, quan to ao mé ri to, apro -
va do, tam bém de for ma unâ ni me, o Subs ti tu ti vo do
Re la tor ao PL nº 3.115/97.

Em 23-8-00, foi re a li za da au diên cia pú bli ca no
Ple ná rio da Câ ma ra para de ba ter o pro je to sob exa -
me, en se jo em que fo ram co lhi das as con tri bu i ções
de re no ma dos ju ris tas e es pe ci a lis tas do mer ca do de
ca pi ta is, bem como re pre sen tan tes das ins ti tu i ções
de ma i or pres tí gio e tra di ção nes se mer ca do, to dos
in di ca dos pe las li de ran ças dos di ver sos par ti dos po lí -
ti cos com re pre sen ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Em mar ço do cor ren te, o pro je to foi en tão le va do 
à apre ci a ção do Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
que apro vou a Su be men da Subs ti tu ti va às Emen das
de Ple ná rio e ao Pri me i ro Subs ti tu ti vo ao Pro je to de
Lei nº 3.115/97, sob a con du ção dos re la to res, De pu -
ta do Emer son Ra paz (PPS – SP), em subs ti tu i ção à
Co mis são de Eco no mia, Indús tria e Co mér cio da Câ -
ma ra e do De pu ta do Anto nio Kan dir, em subs ti tu i ção
à Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção.

Os Re la to res Emer son Ra paz e Anto nio Kan dir
apre sen ta ram pa re cer so bre as emen das de Ple ná -
rio, dan do pela apro va ção de 31 emen das, pela apro -
va ção par ci al de ou tras três emen das e pela re je i ção
de 22 emen das, em um to tal de 56, na for ma da Su be -
men da Subs ti tu ti va às Emen das de Ple ná rio e ao Pri -
me i ro Subs ti tu ti vo apre sen tan do ao pro je to pelo
De pu ta do Anto nio Kan dir. Foi de sig na do o De pu ta do
Inal do Le i tão (PSDB – PB) para pro fe rir pa re cer ao
pro je to, em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Re da ção, que con clu iu pela cons ti tu ci o na li -

da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va da Su be -
men da Subs ti tu ti va às Emen das de Ple ná rio e ao Pri -
me i ro Subs ti tu ti vo e, no mé ri to, por sua apro va ção.

Sub me ti do a vo ta ção pe los De pu ta dos Alo i zio
Mer ca dan te (PT – SP) Luiz Car los Ha uly (PSDB – PR)
e Ha rol do Lima (PCdoB – BA), foi a re fe ri da Su be men -
da Subs ti tu ti va apro va da por ex pres si va ma i o ria de vo -
tos, com pu tan do-se 374 vo tos a fa vor, 30 vo tos con trá ri -
os e uma abs ten ção, em um to tal de 405 vo tos, res tan -
do de mons tra do que o tex to en tão apro va do é fru to do
con sen so de mo crá ti co dos par ti dos po lí ti cos com re pre -
sen ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Enca mi nha do ao Se na do Fe de ral pela Mesa da
Câ ma ra dos De pu ta dos, por des pa cho de 28-3-01, o
PLC nº 23/2001 é opor tu na men te sub me ti do ao es -
cru tí nio des ta ín cli ta Co mis são, ha ven do re gis tra do,
no pra zo re gi men tal, a in ter po si ção de 43 emen das.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

O pro je to de lei em exa me pro põe um con jun to
de al te ra ções de dis po si ti vos da Lei das So ci e da des
Anô ni mas e da lei de re gên cia da Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os com uma só fi na li da de: o re vi go ra men -
to do mer ca do de ca pi ta is bra si le i ro.

O tex to en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral é fru to
de um in ten so de ba te so bre a ma té ria, con du zi do
com afin co e ex per ti se pe los Re la to res nas co mis -
sões téc ni cas da Câ ma ra ao lon go dos úl ti mos dois
anos, pe río do em que lo gra ram ob ter jun to à so ci e da -
de e aos par ti dos po lí ti cos um con sen so acer ca das
me di das ne ces sá ri as à ele va ção do mer ca do de ca pi -
ta is bra si le i ro a um pa ta mar de qua li da de e com pe ti ti -
vi da de de se ja dos, para que este pos sa cum prir sua
fun ção de ala van car o de sen vol vi men to da eco no mia
na ci o nal.

A His tó ria nos mos tra evi dên ci as in con tes tá ve is
de que um mer ca do de ca pi ta is for te, ca paz de agre -
gar a pou pan ça pú bli ca e des ti ná-la à ati vi da de pro -
du ti va, é con di ção ina fas tá vel para que uma na ção
pos sa al can çar ní ve is mais ele va dos de de sen vol vi -
men to. Esta é a me di da da im por tân cia da ma té ria
que, em bo ra ári da e en vol ta em tec ni cis mos, pos sui
ines ti má vel re le vo para o fu tu ro do País, eis que re -
pre sen ta um dos fa to res es sen ci a is do pro gres so
eco nô mi co.

É de se res sal tar que o ro bus te ci men to das ins ti -
tu i ções in te gran tes do mer ca do de ca pi ta is e o au -
men to de li qui dez das ações em cir cu la ção, fran que -
an do aos in ves ti do res op ções de in ves ti men to só li das 
e de lon go pra zo, re sul tam na re du ção dos ris cos ine -



ren tes a essa mo da li da de de in ves ti men to, o que, por
con se qüên cia, tem efe i tos po si ti vos para a eco no mia
como um todo, na me di da em que mi ni mi za a vul ne ra -
bi li da de a cri ses con jun tu ra is, in ter nas ou ex ter nas.

Den tro des se es co po, para que te nha mos um
mer ca do for ta le ci do é pre ci so que os in ves ti do res
pos su am con fi an ça nas ins ti tu i ções que o com põem,
e que as so ci e da des anô ni mas ado tem boas prá ti cas
de go ver nan ça cor po ra ti va, ga ran tin do ao in ves ti dor a 
trans pa rên cia de in for ma ções e es pa ço para com par -
ti lhar as de ci sões de ma i or re le vân cia para a so ci e da -
de. Nes se sen ti do, a ex pe riên cia tem de mons tra do
que tal con fi an ça é di re ta men te pro por ci o nal ao ní vel
de pro te ção le gal as se gu ra da aos aci o nis tas das
com pa nhi as aber tas, con tra even tu a is des man dos
dos ad mi nis tra do res e de aci o nis tas con tro la do res.

Eis aí a im por tân cia do pa pel ora de sem pe nha -
do pelo Con gres so Na ci o nal, qual seja, o de fa zer
com que a lei seja o ele men to de sus ten ta ção e de
pro te ção dos in ves ti do res, con fe rin do-lhes os me i os
ne ces sá ri os à tu te la de seus di re i tos, para que as sim
pos sa mos se di men tar as con di ções bá si cas para o
de sen vol vi men to do mer ca do de ca pi ta is na ci o nal. É
com base nos pa drões di ta dos em lei que se cri a rá
con di ções para o sur gi men to de uma cul tu ra cor po ra -
ti va im bu í da de va lo res como o res pe i to ao aci o nis ta
mi no ri tá rio.

Impor ta ob ser var que as com pa nhi as que já
ado tam as boas prá ti cas de go ver nan ça, ain da que
de for ma es pon tâ nea, re gis tram um au men to de va lor 
de suas ações, pois os in ves ti do res dis põem-se a pa -
gar mais pe las ações des sas com pa nhi as. Exis tem,
por tan to, evi dên ci as de que o in cre men to do di re i to
dos aci o nis tas mi no ri tá ri os pro por ci o na be ne fí ci os a
to dos os aci o nis tas, in clu si ve os pró pri os con tro la do -
res, que têm seu pa tri mô nio va lo ri za do.

Não se pode per der de vis ta, po rém, que as al te -
ra ções le gis la ti vas apro va das na Câ ma ra dos De pu -
ta dos são fru to do um con sen so de mo crá ti co ha vi do
en tre os par la men ta res per ten cen tes aos di ver sos
par ti dos po lí ti cos, aos qua is in cum be a re pre sen ta -
ção dos di ver sos seg men tos da so ci e da de, cu jos in te -
res ses po dem, oca si o nal men te, co lo car-se em li nha
de an ta go nis mo. Nes se sen ti do, o PLC nº 23/2001,
ape sar de não se apre sen tar como o tex to ide al para
al guns, cons ti tui o avan ço pos sí vel de ser al can ça do
nos tem pos atu a is. Se, por um lado, o Con gres so Na -
ci o nal tem por mis são im por as re for mas re cla ma das
por seg men tos do mer ca do aci o ná rio, por ou tro não
pode ig no rar os li mi tes até onde ca mi nhar, sob pena
de dar ca u sa a uma rup tu ra no de li ca do equi lí brio dos

in te res ses en vol vi dos, o que se ria pre ju di ci al e, qui çá, 
fa tal para o fu tu ro des se mer ca do.

Cons ta ta-se, por tan to, que os re la to res do pro je to
da Câ ma ra dos De pu ta dos con du zi ram essa di fí cil ta re -
fa com re do bra da aten ção e sen si bi li da de para o con -
jun to de in te res ses en vol vi dos, apro van do e de fen den -
do uma re for ma que se mos tra viá vel, por ser a re sul -
tan te de um acor do de mo crá ti co en tre to das as for ças
po lí ti cas re pre sen ta ti vas da so ci e da de bra si le i ra.

Nes se to can te, cum pre enal te cer o PLC em
ques tão, que con tém la bo ri o sas ino va ções no sen ti do 
de in cre men tar a trans pa rên cia de in for ma ções re la ti -
vas à con du ção dos ne gó ci os das so ci e da des anô ni -
mas, au men tan do a efi ciên cia do con tro le e da fis ca li -
za ção do atos de seus ad mi nis tra do res. Ou tros sim, o
pro je to re vi go ra os di re i tos po lí ti cos e pa tri mo ni a is
dos aci o nis tas mi no ri tá ri os, o que per mi ti rá um au -
men to sen sí vel no grau de in te res se pelo in ves ti men -
to em com pa nhi as aber tas. Des ta que-se, den tre o
con jun to de me di das pro pos tas, as se guin tes:

a) di re i to dos aci o nis tas ti tu la res de
ações com di re i to a voto de ali e nar suas
ações por pre ço cor res pon den te a 80% do
va lor das ações in te gran tes do blo co de con -
tro le, em ofer ta pú bli ca a ser re a li za da quan do 
da ali e na ção do con tro le da com pa nhia;

b) pro te ção dos aci o nis tas mi no ri tá ri os 
na hi pó te se de fe cha men to do ca pi tal da
com pa nhia, es ti pu lan do a obri ga ção de se
re a li zar ofer ta pú bli ca, por pre ço jus to, pas -
sí vel de ques ti o na men to e re vi são, a re que -
ri men to de aci o nis tas que re pre sen tem pelo
me nos 10% do ca pi tal so ci al;

c) re du ção da pro por ção, no ca pi tal
so ci al, en tre ações pre fe ren ci a is e or di ná ri -
as para 50%, exi gin do ma i or re pre sen ta ti vi -
da de do ca pi tal so ci al, em ações com di re i to 
a voto, para que se pos sa ob ter o po der de
man do na com pa nhia;

d) ele i ção de um mem bro do con se lho
de ad mi nis tra ção por aci o nis tas ti tu la res de
ações pre fe ren ci a is que de te nham pelo me -
nos 10% do ca pi tal so ci al;

e) re for ma da com po si ção do con se lho 
fis cal, que, no caso de com pa nhi as aber tas,
terá três mem bros: um ele i to pe los aci o nis -
tas con tro la do res; o se gun do, ele i to pe los
aci o nis tas mi no ri tá ri os, or di na ris tas e pre fe -
ren ci a lis tas, e o ter ce i ro ele i to por con sen so
pe los re pre sen tan tes dos aci o nis tas con tro -
la do res e mi no ri tá ri os. Não ha ven do con -



sen so, o ter ce i ro con se lhe i ro será ele i to
pela as sem bléia ge ral, onde cada ação, in -
de pen den te de clas se ou es pé cie, fará jus a
um voto; e

Não obs tan te o in cre men to dos di re i tos dos mi -
no ri tá ri os aci ma res sal ta do, é im pres cin dí vel que a
Lei pre ve ja tam bém me di das de pu ni ção efi ca zes
con tra aque les que des vi a rem suas con du tas dos
pa drões le ga is. Tal pre o cu pa ção mos tra-se aten di da 
no tex to apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, que
pre vê a cri a ção de ti pos pe na is, cri mi na li zan do as
con du tas de uso in de vi do de in for ma ção pri vi le gi a da 
e de ma ni pu la ção de mer ca do, nos ter mos do art. 5º 
do PLC 23/2001, que pro põe o acrés ci mo dos arts.
27-B e 27-C à Lei nº 6.385/76.

Imbu í da do es pí ri to de re pri mir con du tas ilí ci tas
no âm bi to do mer ca do aci o ná rio, res sal te-se a ini ci a ti -
va da Câ ma ra dos De pu ta dos, que adu ziu ao tex to do
Subs ti tu ti vo a opor tu na pro pos ta de mo der ni za ção da 
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, adap tan do a au tar -
quia aos avan ços e mu dan ças que to ma ram cor po no
mer ca do de ca pi ta is nos úl ti mos 25 anos.

Com efe i to, as al te ra ções da Lei nº 6.385/76 ora
su ge ri das per mi ti rão à Co mis são de sem pe nhar seu
mu nus pú bli co com ma i or efi ciên cia, do tan do-lhe dos 
ins tru men tos le ga is de que ne ces si ta para re a li zar, de 
for ma efi caz e tem pes ti va, a re gu la ção e a fis ca li za -
ção do mer ca do e dos que são sub me ti dos ao seu po -
der de po lí cia. O for ta le ci men to da Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os é tam bém ele men to in dis pen sá vel
para in fun dir con fi an ça jun to ao pú bli co in ves ti dor,
que po de rá re a li zar suas apli ca ções com ma i or tran -
qüi li da de, na cer te za de que po de rão con tar com uma 
en ti da de go ver na men tal em con di ções de fis ca li zar
ade qua da men te o cum pri men to da Lei.

Aden tran do a aná li se da cons ti tu ci o na li da de e
da ju ri di ci da de, te mos a des ta car al guns pon tos do
pre sen te pro je to

No to can te à al te ra ção da Lei nº 6.385/76, que
ins ti tu iu a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, de pa ra -
mo-nos com o dis pos to no art. 61, § 1º, in ci so II, alí -
nea e, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que de ter mi na ser de
ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca os pro -
je tos de lei que tra tem da cri a ção, da es tru tu ra ção e
das atri bu i ções de Mi nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra -
ção pú bli ca.

Ini ci al men te, im por ta ob ser var, quan to a essa
ques tão, que o PLC nº 23/2001 não cria, não es tru tu ra 
e mu i to me nos al te ra as atri bu i ções fi na lís ti cas da
CVM. Com efe i to, a Co mis são já exis te des de 1976,
cri a da e es tru tu ra da pela Lei nº 6.385/76, ori gi na da

de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo. Sem pre foi uma au -
tar quia e con ti nu a rá sen do, nos ter mos do PLC nº
23/2001; o pro je to em dis cus são cu i da, ape nas, da
mo der ni za ção da au tar quia, do tan do-lhe de ma i or efi -
ciên cia para o de sem pe nho de suas atri bu i ções.

Cum pre as si na lar que a efi ciên cia é o de ver de
boa ad mi nis tra ção e im põe ade qua ção téc ni ca aos
fins vi sa dos pela Admi nis tra ção. Tão im por tan te esse
prin cí pio que foi eri gi do em prin cí pio cons ti tu ci o nal
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, que deu nova re -
da ção ao ca put do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res sal te-se que as mo di fi ca ções in tro du zi das
pelo PLC em ne nhum mo men to des vi am a CVM de
suas fi na li da des. To das têm por ob je ti vo ade quar a
CVM ao novo mer ca do de ca pi ta is. Não é pre ci so lem -
brar que o mun do hoje não tem mais as mes mas ca -
ra te rís ti cas de 25 anos atrás, quan do foi apro va da a
Lei nº 6.385/76. A glo ba li za ção e o sur gi men to de no -
vos ato res e pro du tos fi nan ce i ros im põem a mo der ni -
za ção da Lei da CVM.

Den tre as ino va ções pro pos tas, des ta ca-se a
trans fe rên cia, para a CVM, de com pe tên ci as re gu la tó ri as 
ori gi na ri a men te atri bu í das ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci -
o nal (arts. 2º, 9º 16 da Lei nº 6.385/76), que, não obs tan -
te, per ma ne ce com os po de res para de fi nir a po lí ti ca a
ser ob ser va da na or ga ni za ção e no fun ci o na men to do
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, den tre ou tros.

Nes se pas so, a Co mis são pas sa a ser do ta da
de ma i or agi li da de e au to no mia nor ma ti va, no to can te 
a ma té ri as que exi gem res pos tas ime di a tas da au tar -
quia, sem pre ob ser va das as di re tri zes da po lí ti ca fi xa -
da pelo CMN. Tra ta-se, por tan to, de uma mo der ni za -
ção dos ins tru men tos le ga is da CVM, ten do em vis ta
as trans for ma ções ope ra das no mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os ao lon go dos úl ti mos vin te e cin co anos.

A pro pó si to, vale lem brar que uma das prin ci pa -
is ca rac te rís ti cas das au tar qui as re gu la do ras, tan to
no Bra sil como no mun do, con sis te jus ta men te no po -
der re gu la dor da ati vi da de eco nô mi ca, sob a égi de do
art. 174 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que lhes é ou tor ga -
do em vis ta de es pe ci fi ci da des téc ni cas bem como da 
ve lo ci da de dos fa tos eco nô mi cos. Em con tra par ti da,
ao exer cer fun ção re gu la tó ria, deve ser as se gu ra do
aos di ri gen tes da CVM a ga ran tia de man da to, sen do
cer to que seus re gu la men tos de vam ser sub me ti dos
pre vi a men te à au diên cia pú bli ca, como for ma de de -
mo cra ti zar o pro ces so nor ma ti vo.

Na es te i ra da mo der ni za ção do mo de lo re gu la tó -
rio do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, o PLC con tém
pro pos ta no sen ti do de sub me ter as bol sas de mer ca -
do ri as e fu tu ros ao po der de po lí cia da CVM, como for -



ma de ade qua ção da Lei a uma re a li da de que se es ta -
be le ceu anos após a cri a ção da Co mis são, qual seja o
gran de de sen vol vi men to do mer ca do bra si le i ro de
com mo di ti es, que al çou ex pres são con ti nen tal, abri -
gan do um sig ni fi ca ti vo vo lu me de ne gó ci os.

No to can te à atri bu i ção de man da to aos di ri gen -
tes da CVM, o PLC não tra ta, efe ti va men te, de seu re -
gi me ju rí di co, o qual per ma ne ce imu tá vel. Os mem bros 
do Co le gi a do da CVM con ti nu a rão sen do no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, e su je i tos aos di ta mes
da Lei nº 8.112/90. O pro je to ape nas con fe re um ins tru -
men to ne ces sá rio para o me lhor de sem pe nho da fun -
ção de di ri gen te da CVM, ao es ta be le cer pra zo de
man da to para os di re to res e o Pre si den te da au tar quia, 
sub me ten do-os à pré via apro va ção do Se na do para
exer ce rem os res pec ti vos car gos, se gun do prin cí pi os
ju rí di cos ge ral men te ace i tos quan do se tra ta do tema.

De fato, a ten dên cia mun di al – e mes mo no Bra -
sil, haja vis ta o teor da Lei nº 9.986, de 18 de ju lho de
2000, que dis põe so bre os ór gãos de di re ção das
agên ci as re gu la do ras, den tre ou tras ma té ri as – é no
sen ti do de que aque les que exer çam fun ções di re ti -
vas em ór gãos equi va len tes de vam se sub me ter a
tais re qui si tos.

Ora, a CVM foi cri a da com to das as ca rac te rís ti -
cas do que hoje pas sou-se a de no mi nar agên cia re -
gu la do ra, tal como a atri bu i ção de po de res re gu la -
men tar (de ven do sub me ter seus re gu la men tos a au -
diên ci as pú bli cas, para opi na men to dos in te res sa -
dos), fis ca li za tó rio e pu ni ti vo. To da via, à épo ca da edi -
ção da Lei nº 6.385/76, não se co gi ta va da atri bu i ção
de man da to fixo aos di ri gen tes de au tar qui as re gu la -
do res, como se faz hoje, o que vem com pro me ten do a 
efi ciên cia do sis te ma. Isto pos to, a atri bu i ção de man -
da to aos di ri gen tes da CVM tem por es co po tão-so -
men te atri bu ir-lhes con di ções para o me lhor de sem -
pe nho de suas fun ções, não se con fun din do com a
ma té ria su je i ta à ini ci a ti va ex clu si va do Pre si den te da
Re pú bli ca.

Assim, não há in va são da com pe tên cia do Po -
der Exe cu ti vo quan do o Con gres so, em ho me na gem
ao prin cí pio da efi ciên cia, pro mo ve a mo der ni za ção
da au tar quia, man ten do inal te ra das sua es tru tu ra e
atri bu i ções fi na lís ti cas.

Qu es tão cons ti tu ci o nal pode tam bém ser di vi sa -
da na re da ção pro pos ta para o art. 11, § 4º, da Lei nº
6.385/76, que tra ta da ir re cor ri bi li da de das de ci sões
unâ ni mes pro fe ri das pelo Co le gi a do da CVM em pro -
ces sos ad mi nis tra ti vos san ci o na do res.

Pri me i ra men te, é de se as si na lar a ma té ria ob je -
to da ati vi da de da CVM re quer gran de es pe ci a li za -

ção, haja vis ta seu alto teor téc ni co. Nes se pas so, o
Co le gi a do da CVM é com pos to de pes so as de ili ba da
re pu ta ção e re co nhe ci da com pe tên cia em ma té ria de
mer ca do de ca pi ta is, con for me o dis pos to no art 5º da
Lei nº 6.385/76, no me a das pelo Pre si den te da Re pú -
bli ca. São, por tan to, pes so as das mais ca pa ci ta das
para li dar com uma ma té ria de gran de com ple xi da de.

É ape nas na tu ral que, quan do ve ri fi ca do o con -
sen so de to dos os mem bros do Co le gi a do acer ca da
de ci são a ser pro fe ri da em um dado pro ces so, tal de -
ci são deva ser ime di a ta men te aca ta da e cum pri da
pe los ad mi nis tra dos. Nes se sen ti do, o dis po si ti vo em
ques tão re pre sen ta uma lou vá vel ino va ção, uma vez
que re for ça a au to ri da de da au tar quia, ao mes mo
tem po em que re du zi rá o tem po de tra mi ta ção de mu i -
tos dos pro ces sos ad mi nis tra ti vos, per mi tin do uma
res pos ta mais cé le re aos des vi os de con du ta ob ser -
va dos no âm bi to do mer ca do de ca pi ta is.

No que tan ge à ques tão cons ti tu ci o nal em apre -
ço, em bo ra ve ri fi que-se a exis tên cia de al gu mas di -
ver gên ci as dou tri ná ri as acer ca da ma té ria, cabe res -
sal tar que o art. 5º, in ci so LV, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
tra ta ape nas do di re i to ao con tra di tó rio e à am pla de -
fe sa – que de for ma al gu ma es ta rão pre ju di ca dos na
pre sen te re for ma –, não ha ven do men ção ex pres sa,
no ci ta do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, a di re i to ao du plo
grau de ju ris di ção. Adi ci o nal men te, con vém lem brar
que esta Casa tem con sa gra do a ir re cor ri bi li da de das
de ci sões ad mi nis tra ti vas das agên ci as re gu la do ras,
que se tor nou uma ca rac te rís ti ca dis tin ti va des tas.

Assim sen do, à luz da opi nião au to ri za da de mu -
i tos ju ris tas que en ten dem pela ine xis tên cia da ga ran -
tia cons ti tu ci o nal ao du plo grau de ju ris di ção, en ten do 
que não há re pa ros de vi dos ao dis po si ti vo em foco.

Cum pre res sal tar a le gi ti mi da de da nor ma em
ques tão tam bém do pon to de vis ta de sua ju ri di ci da -
de. No di re i to pro ces su al ci vil, por exem plo, exis te dis -
po si ção em tudo aná lo ga à pro pos ta con ti da no Subs -
ti tu ti vo, acer ca do re cur so de em bar gos in frin gen tes,
que so men te têm ca bi men to em face das de ci sões
não-unâ ni mes pro fe ri das pe los Tri bu na is. Ou tros sim,
a Lei de Exe cu ções Fis ca is, a seu tur no, de ter mi na
se rem ir re cor rí ve is as de ci sões ju di ci a is pro fe ri das
em pri me i ro grau de ju ris di ção nas ca u sas de va lor
até 50 ORTN (art. 34 da Lei nº 6.830/80). De pre en -
de-se, por tan to, que o dis po si ti vo em ques tão não in -
tro duz no vi da des no sis te ma ju rí di co pá trio.

Em sín te se, o PLC não cria uma nova au tar quia
no sis te ma fi nan ce i ro bra si le i ro, ape nas apri mo ra
uma en ti da de que pos sui 25 anos de exis tên cia, pos -
si bi li tan do seja sua fun ção exer ci da de for ma efi ci en -



te, em aten ção à exi gên cia cons ti tu ci o nal con subs -
tan ci a da no prin cí pio da efi ciên cia.

Urge, por tan to, dar pros se gui men to ao ex ce len -
te tra ba lho re a li za do até aqui, dada a pre mên cia com
que se an se ia pe los bons re sul ta dos que cer ta men te
se rão co lhi dos após a im ple men ta ção das me di das
cons tan tes do PLC sob exa me, com be ne fí ci os para
toda a so ci e da de, abran gen do a clas se em pre sá ria,
os tra ba lha do res e os ci da dãos em ge ral, que po de -
rão au fe rir os ren di men tos de só li dos in ves ti men tos
nas com pa nhi as bra si le i ras.

Ou tros sim, mo ti vo de ce le ri da de na apre ci a ção
da ma té ria é a imi nen te apro va ção da PEC 53-A/99,
que abor da a re for ma do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.
Em se pos ter gan do a apro va ção do pre sen te pro je to,
es ta re mos cor ren do o ris co de lan çar por ter ra todo o
es for ço em pre en di do ao lon go dos úl ti mos anos, ten -
do em vis ta a pos si bi li da de de a ma té ria pas sar a sub -
me ter-se à re ser va de lei com ple men tar.

No que se re fe re a re da ção do pre sen te PLC,
pro po nho, na for ma em ane xo a cor re ção de fa lhas de 
ín do le me ra men te re da ci o nal ob ser va das nos arts.
17, § 1º; art. 109, § 3º; 137, in ci so II, alí nea ”b“, e seu § 
3º; 140, pa rá gra fo úni co; 141, § 6º; 161, § 5º alí nea
”b“, e 196 da Lei nº 6.404/76; nos arts. 22, § 2º, e 26, §
5º, e 27-A, ca put, da Lei nº 6.385/76, bem como no art. 
7º do PLC nº 23/2001.

Em face do ora ex pos to, sou pela cons ti tu ci o na li -
da de e ju ri di ci da de das pro po si ções con ti das no PLC nº
23/2001 e, quan to ao mé ri to, pela sua apro va ção.

III – Apreciação das Emendas:

Emen da nº 1: de au to ria do Se na dor Osmar
Dias, pro põe seja dada nova re da ção ao art. 27-A da
Lei nº 6.385/76, in tro du zi do pelo art. 5º do PLC nº
23/2001, acres cen ta do ao ór gão de li be ra ti vo do Co -
mi tê de Pa drões Con tá be is re pre sen tan tes de en ti da -
des de de fe sa dos in te res ses dos con su mi do res.

Não obs tan te o lou vá vel pro pó si to de aper fe i ço -
ar as nor mas que re gem as re la ções de con su mo, a
pre sen te emen da não guar da re la ção de per ti nên cia
com a ma té ria ob je to do pre sen te PLC. A cons ti tu i ção
do Co mi tê de Pa drões Con tá be is tem como fi na li da de 
a re u nião de es pe ci a lis tas em con ta bi li da de, que fi ca -
rão en car re ga dos da ela bo ra ção e di vul ga ção de
prin cí pi os, pro ce di men tos e pa drões de con ta bi li da -
de, vi san do o cons tan te apri mo ra men to das nor mas
con tá be is vi gen tes.

A con ta bi li da de das com pa nhi as aber tas re pre -
sen tam um ins tru men to de gran de va lia para os in ves -
ti do res, pois é por meio da aná li se de suas de mons -

tra ções con tá be is que se ob tém as in for ma ções de
ma i or re le vo acer ca da si tu a ção pa tri mo ni al e fi nan ce -
i ra, per mi tin do, as sim, a ava li a ção do ris co do in ves ti -
men to, do su ces so ou in su ces so do em pre en di men to.

Con tu do, a re la ção en tre in ves ti do res e com pa -
nhi as aber tas não se ca rac te ri za como uma re la ção
de con su mo, uma vez que, ao ad qui rir ações ou tí tu -
los de uma com pa nhia, o in ves ti dor se tor na só cio, ou
cre dor, da mes ma. Não há que se fa lar, por tan to, em
pres ta ção de ser vi ços ou for ne ci men to de pro du tos,
ca rac te rís ti cas es sen ci a is da re la ção de con su mo.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 2: de au to ria do Se na dor Pa u lo Har -
tung, pro põe a su pres são da alí nea ”b“, do § 1º do art.
17 da Lei nº 6.404/76, ao ar gu men to de que a ma nu -
ten ção do dis po si ti vo ga ran te me no res di re i tos aos
aci o nis tas ti tu la res de ações pre fe ren ci a is.

O art. 17 da Lei das S.A. dis põe so bre as van ta -
gens atri bu í ve is às ações pre fe ren ci a is. O PLC em
aná li se con tém ra di cal al te ra ção do dis po si ti vo, lo -
gran do im por um subs tan ci al in cre men to de tais van -
ta gens. Co lo ca-se como con di ção para que as ações
pre fe ren ci a is se jam ne go ci a das em bol sas de va lo res 
a atri bu i ção de pelo me nos umas das se guin tes van -
ta gens: a) di re i to de par ti ci par do di vi den do a ser dis -
tri bu í do, cor res pon den te a, pelo me nos, 25% (vin te e
cin co por cen to) do lu cro lí qui do do exer cí cio, cal cu la -
do na for ma do art. 202, em mon tan te cor res pon den te 
a, no mí ni mo, 3% (três por cen to) do va lor do pa tri mô -
nio lí qui do da ação, res guar dan do-se o di re i to de par -
ti ci par dos lu cros dis tri bu í dos em igual da de de con di -
ções com as or di ná ri as, de po is de a es tas as se gu ra -
do di vi den do igual ao mí ni mo pri o ri tá rio es ta be le ci do
em con for mi da de com o item 1 aci ma; b) di re i to ao re -
ce bi men to de di vi den do, por ação pre fe ren ci al, pelo
me nos 10% (dez por cen to) ma i or do que o atri bu í do
a cada ação or di ná ria; ou c) di re i to de se rem in clu í das 
na ofer ta pú bli ca de ali e na ção de con tro le, nas con di -
ções pre vis tas no art. 254-A, as se gu ra do o di vi den do
pelo me nos igual ao das ações or di ná ri as.

A van ta gem cor res pon den te ao re ce bi men to de
di vi den do, por ação pre fe ren ci al, pelo me nos 10%
(dez por cen to) ma i or do que o atri bu í do a cada ação
or di ná ria, já cons tan te da le gis la ção em vi gor por for -
ça da Lei nº 9.457/97, cons ti tui-se em uma efe ti va
van ta gem atri bu í da aos ti tu la res de ações pre fe ren ci -
a is, como con tra par ti da às res tri ções im pos tas ao seu 
di re i to de voto. Ma ni fes to, por tan to, pon to de vis ta di -
ver gen te do ilus tre Se na dor au tor da emen da.

Pela re je i ção da emen da.



Emen da nº 3: de au to ria do Se na dor Pa u lo Har -
tung, pro põe a al te ra ção do art 17, § 1º, alí nea c, com
o ob je ti vo de al te rar o con ce i to das pre fe rên ci as e
van ta gens a se rem atri bu í das às ações pre fe ren ci a is.

A pre sen te emen da é de cu nho me ra men te re -
da ci o nal. Con si de ro não ha ver di fe ren ça qua li ta ti va
en tre a for ma ora pro pos ta e a em pre ga da no tex to
cons tan te do PLC nº 23.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 4: de au to ria do Se na dor Pa u lo Har -
tung, pro põe al te rar o ca put do art. 254-A da Lei nº
6.404/76, com o pro pó si to de as se gu rar aos aci o nis -
tas mi no ri tá ri os o di re i to de ali e nar suas ações, na
ofer ta pú bli ca de que tra ta o ar ti go, por va lor no mí ni -
mo igual ao va lor pago por ação in te gran te do blo co
de con tro le.

O tex to apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos
pre vê que, na hi pó te se de ali e na ção de con tro le de
com pa nhia aber ta, ad qui ren te do con tro le es ta rá
obri ga do a re a li zar ofer ta pú bli ca de aqui si ção das
ações com di re i to a voto de pro pri e da de dos de ma is
aci o nis tas da com pa nhia de modo a lhes as se gu rar o
pre ço no mí ni mo igual a 80% (oi ten ta por cen to) do
va lor pago por ação com di re i to a voto, in te gran te do
blo co de con tro le.

É de res sal tar que, em bo ra os Subs ti tu ti vos
apro va dos nas co mis sões téc ni cas da Câ ma ra dos
De pu ta dos te nham pre vis to de que pre ço a ser pra ti -
ca do na ofer ta pú bli ca em ques tão de ves se ser ao
me nos igual ao va lor pago pe las ações de con tro le, as 
dis cus sões acer ca do dis po si ti vo con ver gi ram para a
re da ção apro va da no Ple ná rio da que la Casa, es ta be -
le cen do um de sá gio no re fe ri do pre ço, que cor res -
pon de rá a um prê mio aos con tro la do res, vis to que tal
di fe ren ça será des ti na da a es tes. Con si de ro jus ta a
pro po si ção ao fi nal con sa gra da, uma vez que o ágio
pago pe las ações de con tro le de pen dem, em gran de
me di da, do es for ço pes so al do aci o nis ta con tro la dor,
que pos sui res pon sa bi li da des di fe ren ci a das dos de -
ma is aci o nis tas, e tem so bre os seus om bros o de ver
de con du zir o em pre en di men to ao su ces so.

Re gis tre-se que o dis po si ti vo de que se cu i da re -
pre sen ta um dos ma i o res avan ços ob ti dos pelo pre -
sen te PLC, pois cor ri ge a gra ve in jus ti ça im pos ta aos
aci o nis tas mi no ri tá ri os quan do da re for ma apro va da
em 1997.

Isto pos to, sou pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 5: de au to ria do Se na dor Pa u lo Har -
tung, re quer a su pres são do § 4º do art. 11 da Lei nº
6.385/76, sob o fun da men to de que o dis po si ti vo es ta -

ria em con tra ri e da de com o dis pos to no art. 5º in ci so
LV, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re por to-me aos ar gu men tos cons tan tes do
voto, pela cons ti tu ci o na li da de de ju ri di ci da de do dis -
po si ti vo em ques tão.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 6: de au to ria do Se na dor Pa u lo Har -

tung, re quer a su pres são do § 2º do art. 17 da Lei nº
6.385/76, sob o fun da men to de que não se deve co lo -
car sob a ju ris di ção das bol sas de va lo res e das en ti -
da des do mer ca do de bal cão or ga ni za do e de com -
pen sa ção e li qui da ção de ope ra ções, pes so as fí si cas
e ju rí di cas não li ga das às suas ati vi da des, como os
au di to res in de pen den tes e os con sul to res e ana lis tas
de va lo res mo bi liá ri os.

As bol sas de va lo res, as sim como as en ti da des
do mer ca do de bal cão or ga ni za do, em bo ra se jam en -
ti da des de di re i to pri va do, exer cem uma fun ção de ca -
rá ter pú bli co, atu an do como cen tros de ne gó ci os por
meio dos qua is se dá a in ter me di a ção de va lo res mo -
bi liá ri os. O ca rá ter pú bli co da ati vi da de des sas ins ti tu -
i ções está de mons tra do no pró prio art. 17 da Lei nº
6.385/76, que as ca rac te ri za como en ti da des au xi li a -
res da CVM, exer cen do a fun ção de auto-re gu la ção
do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os. Nada mais co e -
ren te, por tan to, que, em seus res pec ti vos âm bi tos de
atu a ção, as en ti da des em ques tão te nham a pos si bi li -
da de de re pri mir con du tas ilí ci tas, pre ju di ci a is ao bom 
an da men to dos ne gó ci os nas bol sas de va lo res e
suas con gê ne res.

Não é cor re to afir mar-se que as bol sas de va lo -
res e as en ti da des do mer ca do de bal cão não pos su -
em re la ções com in ves ti do res, uma vez que é em
seus re cin tos que es tes ad qui rem e ali e nam suas
ações e de ma is va lo res mo bi liá ri os ali ne go ci a dos.
Logo, é de todo co e ren te que as re fe ri das en ti da des
pos sam pu nir os des vi os de con du ta dos in ves ti do res, 
as sim como dos de ma is ato res do mer ca do, cuja ati -
vi da de tem efe i to ime di a to so bre a co ta ção dos va lo -
res mo bi liá ri os ne go ci a dos na que les re cin tos, como
os au di to res in de pen den tes e os con sul to res de va lo -
res mo bi liá ri os.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 7: de au to ria do Se na dor Pa u lo Har -

tung, su ge re seja acres cen ta do ao art. 5º do PLC nº
23/2001 o art. 27-E, con fe rin do-se, em de cor rên cia,
nova re da ção para o art. 27-F, re nu me ran do-o para
art. 27-G, com o in tu i to de cri mi na li zar o abu so de po -
der de con tro le.

O abu so do po der de con tro le cons ti tui, atu al -
men te, um ilí ci to pas sí vel de re pres são tan to na es fe -



ra cí vel, me di an te ação de in de ni za ção, como na es -
fe ra ad mi nis tra ti va, su je i tan do-se às pe na li da des pre -
vis tas no art. 11 da Lei nº 6.385/76, apli cá ve is pela
CVM. O ilí ci to em ques tão pode ma te ri a li zar-se em
toda e qual quer con du ta do aci o nis ta con tro la dor que
se afas te de seus de ve res fi du ciá ri os pe ran te a com -
pa nhia e seus de ma is aci o nis tas, sen do im pos sí vel
elen car-se, de modo ta xa ti vo, qua is os atos, co mis si -
vos ou omis si vos, que po de rão in gres sar na ca te go ria 
do abu so do po der de con tro le. Nes se sen ti do, a Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os edi tou a Instru ção nº
315/00, que enun cia, a tí tu lo exem pli fi ca ti vo, de ter mi -
na das con du tas do con tro la dor que, ao lon go dos úl ti -
mos anos, vêm sen do con si de ra das abu si vas.

Não nos pa re cer ra zoá vel, por tan to, ins ti tu ir um
tipo pe nal de tal for ma aber to, pas sí vel de abran ger
con du tas de na tu re za di ver sas, que vão des de o des -
vio me ra men te for mal, sem pre ju í zos ma te ri a is para
ter ce i ro, aos atos e omis sões mais gra ves, que têm o
po ten ci al de le sar efe ti va men te a com pa nhia. Tal pro -
pos ta, ao meu sen tir, é in con sen tâ nea com o prin cí pio 
da le ga li da de es tri ta que rege o di re i to pe nal, à luz do
art. 5º, in ci so XXXIX, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re gis tre-se que o abu so do po der de con tro le é
um ilí ci to de mão pró pria, que tem como agen te ati vo
so men te o aci o nis ta con tro la dor, sen do in ju rí di co es -
ten der a pu ni ção pela sua prá ti ca aos ad mi nis tra do -
res da com pa nhia.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 8: de au to ria do Se na dor Pa u lo Har -

tung, su ge re seja acres cen ta do ao art. 5º do PLC nº
23/2001 o art. 27-G, es ten den do as pe nas pre vis tas
para o cri me de ma ni pu la ção de mer ca do aos be ne fi -
ciá ri os do ilí ci to, que te nham con tri bu í do para a prá ti -
ca de li tu o sa.

A im pu ta ção de pe nas aos par tí ci pes e co-au to -
res de ilí ci tos pe na is en con tra-se de vi da men te re gu -
la da no art. 29 e se guin tes do Có di go Pe nal. Ten do
em vis ta que a Par te Ge ral do Có di go Pe nal tem apli -
ca ção aos ti pos pe na is cons tan tes da le gis la ção ex -
tra va gan te, tor na-se oci o sa a pro pos ta cons tan te da
emen da em apre ço.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 9: de au to ria do Se na dor Pa u lo Har -

tung, pro põe seja dada nova re da ção ao § 4º do art. 8º 
do PLC nº 23/2001, de for ma a re du zir o in ters tí cio ali
pre vis to para que os aci o nis tas pre fe ren ci a lis tas pas -
sem a exer cer ple na men te o seu di re i to de es co lha de 
mem bro do con se lho de ad mi nis tra ção.

A dis po si ção tran si tó ria con ti da no § 4º do art. 8º 
do PLC nº 23/2001 apre sen ta-se como me di da de

adap ta ção das com pa nhi as à fi gu ra do con se lhe i ro
ele i to pe los ti tu la res de ações pre fe ren ci a is.

Nos ter mos do ci ta do dis po si ti vo, até a as sem -
bléia ge ral or di ná ria que se re u nir para apro var as de -
mons tra ções fi nan ce i ras do exer cí cio de 2004, in clu si -
ve, o con se lhe i ro ele i to na for ma do § 4º, in ci so II, ou do
§ 5º do art. 141, será es co lhi do em lis ta trí pli ce ela bo ra -
da pelo aci o nis ta con tro la dor. O tex to apro va do pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos, re sul ta do do con sen so ex tra í do
de lon gos de ba tes so bre a ques tão, sou be uti li zar da
exa ta me di da para im ple men ta ção des sa re le van te ino -
va ção, per mi tin do que se for me uma cul tu ra de co o pe -
ra ção en tre aci o nis tas pre fe ren ci a lis tas e aci o nis tas
con tro la do res, an tes de fa cul tar o ime di a to exer cí cio da
prer ro ga ti va em ques tão, o que po de ria dar en se jo a ati -
tu des ra di ca is dos aci o nis tas con tro la do res, em re sis -
tên ci as à pre sen ça do novo con se lhe i ro.

Enten do que o dis po si ti vo não me re ce re pa ros,
pois a im ple men ta ção gra du al da ino va ção pre vis ta
no art. 141, §§ 4º e 5º, é me di da de sa be do ria, ex pres -
são da sen si bi li da de dos con gres sis tas em face da
atu al re a li da de das com pa nhi as aber tas.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 10: de au to ria do Se na dor Pa u lo

Har tung, pro põe seja dada nova re da ção ao § 4º do
art. 8º do PLC nº 23/2001, com o pro pó si to de per mi tir
que a lis ta trí pli ce de no mes de pes so as a se rem ele i -
tas, pe los ti tu la res de ações pre fe ren ci a is, para o car -
go de mem bro do con se lho de ad mi nis tra ção, seja
ela bo ra da por es cru tí nio e com a par ti ci pa ção des ses
aci o nis tas.

Re i te ro, no to can te à pre sen te emen da, os ar gu -
men tos que me in cli nam pela re je i ção da Emen da nº 9,
tam bém de au to ria do ilus tre Se na dor Pa u lo Har tung.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 11: de au to ria do Se na dor Álva ro

Dias, pro põe a su pres são, no art. 2º do PLC nº
23/2001, dos §§ 8º e 9º acres cen ta dos ao art. 118 da
Lei nº 6.404/76, ao ar gu men to de que o pro je to es ta -
ria con sa gran do a pos si bi li da de de pre va lên cia do in -
te res se in di vi du al do aci o nis ta con tro la dor so bre o in -
te res se co le ti vo ao qual o ad mi nis tra dor da com pa -
nhia está vin cu la do, por su bor di nar as ma ni fes ta ções
de voto des te às ori en ta ções con ti das em acor dos de
aci o nis tas.

Os §§ 8º e 9º ora acres ci dos ao art. 118 da Lei
das S.A., têm o cla ro in tu i to de con fe rir ma i or efi cá cia
aos acor dos de aci o nis tas, con ven ções par ti cu la res
en tre os aci o nis tas por meio dos qua is o exer cí cio do
po der po lí ti co da com pa nhia é re gu la do. Con for me se
de pre en de dos dis po si ti vos em aná li se, será fe cha da



a por ta para ma no bras eva si vas por par te de aci o nis -
tas que se te nham com pro me ti do com ou tros a pro fe -
rir seu voto de de ter mi na do sen ti do. A me di da es ten -
de-se aos vo tos dos mem bros do con se lho de ad mi -
nis tra ção, ór gão de li be ra ti vo co le gi a do da com pa nhia
ime di a ta men te su bor di na do à as sem bléia ge ral, com
fun ções pre do mi nan te men te po lí ti cas, haja vis ta o
dis pos to no art. 142, in ci so I, que lhe atri bui a com pe -
tên cia para fi xar a ori en ta ção ge ral dos ne gó ci os da
com pa nhia.

A no bre pre o cu pa ção ma ni fes ta da pela emen da 
em pa u ta, sem em bar go de sua co e sa jus ti fi ca ção,
en con tra-se ful cra da em uma fal sa pre mis sa, qual
seja: a de que as dis po si ções de um acor do de aci o -
nis tas pos sam es tar cal ca das em in te res ses an ta gô -
ni cos aos in te res ses da com pa nhia. É con di ção de
va li da de do acor do de aci o nis tas, bem como do voto
pro fe ri do em as sem bléia ge ral com base nes te, que
seja res pe i ta do o in te res se ge ral da com pa nhia.
Assim sen do, tan to o voto do aci o nis ta em as sem bléia 
ge ral, por for ça do art. 115, ca put, da Lei das S.A.,
como o mem bro do con se lho de ad mi nis tra ção, por
for ça do art. 155 da mes ma lei, de vem man ter-se em
es tre i ta obe diên cia aos in te res ses so ci a is, sob as pe -
nas da lei.

A su bor di na ção do con se lho de ad mi nis tra ção
aos acor dos de aci o nis tas é re a li da de já as si mi la da
na prá ti ca das com pa nhi as. Bus ca-se, com as no vas
dis po si ções, me lhor re gu lar esse fato, que se jus ti fi ca
en quan to téc ni ca de exer cí cio do po der po lí ti co no
âm bi to das com pa nhi as. Con tu do, não se pode afir -
mar que tais dis po si ções im pli ca rão a sub mis são do
ad mi nis tra dor aos in te res ses par ti cu la res dos aci o -
nis tas, pos to que, ana li san do-se a lei de for ma sis te -
má ti ca, sua atu a ção con ti nu a rá pa u ta da pe los de ve -
res de di li gên cia e de le al da de para com a so ci e da de
e a co mu ni da de de aci o nis tas.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 12: de au to ria do Se na dor Iris Re -

zen de, pro põe a al te ra ção do in ci so II do art. 62, com
o in tu i to de man ter a exi gên cia do re gis tro de es cri tu -
ras de emis são de de bên tu res no re gis tro de imó ve is
quan do a com pa nhia emis so ra cons ti tu ir qual quer ga -
ran tia real a fa vor dos de ben tu ris tas.

O PLC nº 23/2001 pro põe a abo li ção do re gis tro
de es cri tu ras de emis são de de bên tu res em re gis tros
de imó ve is. A al te ra ção da lei nes se to can te é mo ti va -
da pe los al tos cus tos in cor ri dos pe las com pa nhi as
com esse tipo de re gis tro, cus tos es ses que en ca re -
cem as emis sões des ses tí tu los. Ou tros sim, a subs ti -
tu i ção da ins cri ção no re gis tro de imó ve is pelo ar qui -
va men to na  Jun ta Co mer ci al é de ser con si de ra do

ple na men te sa tis fa tó rio, para as fi na li da des a que se
des ti na.

Isto pos to, a ins cri ção da es cri tu ra de emis são
de de bên tu res não se jus ti fi ca se quer na hi pó te se de
cons ti tu i ção de ga ran tia real, pois não pro du zi rá ne -
nhum efe i to ju rí di co além de lhe dar pu bli ci da de, o
que, con for me já as si na la do, será su fi ci en te men te
aten di do pelo re gis tro na Jun ta Co mer ci al. Sa li en -
te-se que quan do a ga ran tia real re ca ir so bre bem
imó vel, tal ga ran tia so men te se cons ti tu i rá com a ins -
cri ção no re gis tro de imó ve is, nos ter mos da lei ci vil.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 13: de au to ria do Se na dor Iris Re zen -

de, pro põe a al te ra ção da alí nea c do § 1º do art. 8º do
PLC nº 23/2001, jus ti fi can do sua pro po si ção com a tese 
de que o dis po si ti vo cria si tu a ção de ini qüi da de en tre ti -
tu la res de ações or di ná ri as e pre fe ren ci a is.

O dis po si ti vo ora ques ti o na do pelo no bre Se na -
dor dis põe que as com pa nhi as aber tas exis ten tes po -
de rão man ter pro por ção de até 2/3 (dois ter ços) de
ações pre fe ren ci a is, em re la ção ao to tal de ações
emi ti das, in clu si ve em re la ção a no vas emis sões de
ações, não lhes sen do obri ga tó rio, por tan to, adap ta -
rem-se à pro por ção en tre ações pre fe ren ci a is e or di -
ná ri as pre vis ta no § 2º do ar ti go 15 da Lei nº 6.404/76, 
con so an te re da ção con fe ri da pelo pro je to.

Enten do que o pro je to an dou bem nes se to can -
te, pois a apli ca ção re tro a ti va da nova pro por ção pre -
vis ta no § 2º do ar ti go 15 en se ja ria vi o la ção a si tu a -
ções ju rí di cas cons ti tu í das an tes da en tra da em vi gor
da lei nova, oca si o na do, igual men te, pre ju í zo a atos
ju rí di cos per fe i tos e aca ba dos. Des se modo, a nor ma
tran si tó ria em ques tão apre sen ta-se de vi da men te
ade qua da, eis que pres ta obe diên cia ao art. 5º in ci so
XXXVI, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 14: de au to ria do Se na dor Iris Re -

zen de, pro põe a su pres são do § 3º do art. 4º-A da Lei
nº 6.404/76, que co mi na aos re que ren tes de nova
ava li a ção os cus tos nela in cor ri dos, no caso de ter a
re vi são apu ra do va lor igual ou in fe ri or ao apre sen ta do 
pelo aci o nis ta con tro la dor da com pa nhia, quan do da
re a li za ção de ofer ta pú bli ca de fe cha men to de ca pi tal. 
Afir ma que tal fa tor cer ce a rá o exer cí cio do di re i to de
de man dar a re vi são do va lor em ques tão.

A even tu al im po si ção do ônus em ques tão aos
aci o nis tas re que ren tes de nova ava li a ção tem por fi na li -
da de fa zer com que o exer cí cio des se di re i to seja fe i to
de for ma res pon sá vel. Há que se con si de rar que os cus -
tos de uma ava li a ção des sa na tu re za não são des pre zí -
ve is. Caso se per mi ta que aci o nis tas re que i ram li vre -



men te tal re a va li a ção, mes mo quan do não dis po nham
de ele men tos de con vic ção ra zoá ve is para de sa fi ar o
va lor ini ci al men te fi xa do para a ofer ta pú bli ca de fe cha -
men to, os cus tos se rão im pos tos à com pa nhia, e, por
con se qüên cia, aos de ma is aci o nis tas.

Deve-se ter em men te que o pe di do de re vi são
so men te de ve rá ser apre sen ta do quan do hou ver fir -
me con vic ção de que o va lor fi xa do na ofer ta de fe -
cha men to não cor res pon de ao va lor jus to. Logo, en -
ten do ade qua da a fór mu la ado ta da pelo pro je to, que
co i bi rá o exer cí cio abu si vo do di re i to em ques tão.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 15: de au to ria do Se na dor Iris Re -

zen de, pug na pela su pres são do § 4º do art. 8º do
PLC nº 23/2001.

Re i te ro, no to can te à pre sen te emen da, os ar gu -
men tos apre sen ta dos em face das emen das de nº 10
e 11, de au to ria dos ilus tres Se na do res Pa u lo Har -
tung e Alva ro Dias, res pec ti va men te.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 16: de au to ria do Se na dor Iris Re -

zen de, re quer a su pres são do § 9º do art. 118 da Lei
nº 6.404/76, acres cen ta do pelo art. 2º do PLC nº
23/2001.

Re me to ao ar ra zo a do de cli na do em face da
Emen da nº 11, de au to ria do Se na dor Álva ro Dias,
acer ca da mes ma ma té ria.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 17: de au to ria do Se na dor Iris Re -

zen de, re quer a su pres são do § 9º do art. 115 da Lei
nº 6.404/76, acres cen ta do pelo art. 2º do PLC nº
23/2001, as se ve ran do que a nor ma con ti da no dis po -
si ti vo per mi ti rá que os aci o nis tas con tro la do res usem
de sua po si ção de jul ga do res da ma té ria (con fli to de
in te res ses) para im pe dir o voto dos mi no ri tá ri os.

As al te ra ções pro pos tas para o art. 115 da Lei
das S.A., têm por ob je ti vo a cri a ção de uma as sem -
bléia es pe ci al para de li be rar so bre a exis tên cia de
con fli to de in te res ses. Ser ve a re fe ri da as sem bléia
para o fim de pos si bi li tar aos aci o nis tas de ba te rem
so bre o as sun to, pro cla man do a exis tên cia ou não de
con fli to, de ven do es pe ci fi car as ma té ri as nas qua is o
aci o nis ta em si tu a ção de con fli to fi ca rá im pe di do de
vo tar. Será fa cul ta do à as sem bléia ge ral de le gar a de -
ci são da ques tão ao ju í zo ar bi tral.

Não se tra ta, aqui, de re a li zar jus ti ça pe las pró pri -
as mãos, como afir ma do na jus ti fi ca ção da pre sen te
emen da, haja vis ta a ina fas ta bi li da de do con tro le ju ris di -
ci o nal, nos ter mos do art. 5º, in ci so XXXV, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, res sal va da a hi pó te se de so lu ção de con -
tro vér sia pelo ju í zo ar bi tral. O pro pó si to é, con tra ri a men -

te ao afir ma do, o de pro vo car a ma ni fes ta ção ex plí ci ta
da as sem bléia ge ral acer ca do as sun to, pois mu i tas ve -
zes os vo tos so bre ques tões im por tan tes para a com pa -
nhia são to ma dos sem a de vi da ob ser vân cia à re gra
con ti da no § 1º e ca put do art. 115.

Ou tros sim, a uti li za ção da as sem bléia es pe ci al
em ques tão com o só pro pó si to de im pe dir o voto dos
aci o nis tas mi no ri tá ri os con fi gu ra ine quí vo co abu so do 
po der de con tro le, su je i tan do o aci o nis ta con tro la dor
às san ções ca bí ve is, cí ve is e ad mi nis tra ti vas.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 18: de au to ria do Se na dor Iris Re zen -

de, pro põe a su pres são dos arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11
e 14 de que tra tam o art. 4º do PLC nº 23/2001, ale gan -
do tra tar-se de ma té ria sub me ti da à ex clu si va ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 61, § 1º,
in ci so II, alí nea e, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

No to can te à pre sen te emen da, re por to-me aos
ar gu men tos já ex pen di dos em meu voto.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 19: de au to ria do Se na dor Álva ro

Dias, pro põe a al te ra ção do § 5º do art. 115 da Lei nº
6.404/76, in tro du zi do pelo art. 2º do PLC nº 23/2001,
de for ma que o quo rum de con vo ca ção da as sem -
bléia es pe ci al para de li be rar so bre a exis tên cia de
con fli to de in te res ses seja re du zi do para 10% do to tal
das ações em cir cu la ção no mer ca do.

A pro po si ção em ques tão, em bo ra ra zoá vel, não 
apre sen ta van ta gens em re la ção ao tex to apro va do
na Câ ma ra dos De pu ta dos, o qual, con for me já re gis -
tra do, é fru to do con sen so en tre os prin ci pa is ato res
do mer ca do de ca pi ta is.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 20: de au to ria do Se na dor Álva ro

Dias, pro põe seja acres cen ta do § 7º ao art. 115 da Lei 
nº 6.404/76, dis pon do que a com pa nhia de ve rá co lo -
car à dis po si ção dos aci o nis tas, me di an te re que ri -
men to, lis ta gem dos no mes e en de re ços de to dos os
aci o nis tas para fins de con vo ca ção da as sem bléia a
que se re fe re os §§ 5º e 6º do art. 115.

O § 1º do art. 100 da Lei das S.A., já fa cul ta a
qual quer pes soa  – des de que para a de fe sa de di re i tos 
e es cla re ci men to de si tu a ções de in te res se pes so al ou
dos aci o nis tas ou do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os –
re que rer a ex pe di ção de cer ti dões dos as sen ta men tos
cons tan tes dos li vros men ci o na dos nos in ci sos I a III,
den tre os qua is en con tra-se o li vro de Re gis tro de
Ações No mi na ti vas, o qual con tém o nome de to dos os
aci o nis tas da com pa nhia. Assim sen do, os aci o nis tas da 
com pa nhia po de rão ter aces so ao re fe ri do li vro, para
efe i to da con vo ca ção da as sem bléia de que se cu i da,



que ob ser va rá o dis pos to na le tra c do pa rá gra fo úni co
do art. 123 da Lei das S.A.

Na hi pó te se de ações em cus tó dia fun gí vel, o
pro je to pre vê, con so an te re da ção pro pos ta para o §
3º, in ci so I, do art. 41 da Lei das S.A., que a ins ti tu i ção
de po si tá ria fi ca rá obri ga da a co mu ni car à com pa nhia
emis so ra, ime di a ta men te, os no mes dos aci o nis tas,
sem pre que se ve ri fi car qual quer even to so ci e tá rio
que exi ja a sua iden ti fi ca ção.

Enten do, por tan to, que a ma té ria já é tra ta da de
for ma efi caz na Lei das S.A., sen do des ne ces sá ria a
al te ra ção ora pro pos ta.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 21: de au to ria do Se na dor Álva ro
Dias, pro põe seja al te ra do o § 4º do art. 4º da Lei nº
6.404/76, com a re da ção dada pelo PLC nº 23/2001,
de for ma a re pro du zir o tex to apro va do na Co mis são
de Fi nan ças e Tri bu ta ção da Câ ma ra dos De pu ta dos,
pre ven do que o va lor da ação, a ser pra ti ca do na ofer -
ta pú bli ca de fe cha men to de ca pi tal, de ve rá ser ao
me nos igual ao seu va lor eco nô mi co.

O tex to apro va do pelo Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos para o dis po si ti vo co gi ta do na pre sen te
emen da pa re ce-me bas tan te su pe ri or em re la ção à
pro po si ção an te ri or, apro va da no âm bi to das co mis -
sões téc ni cas da que la Casa.

Com efe i to, o tex to que se pro põe subs ti tu ir dá
am pla li ber da de ao aci o nis ta con tro la dor para fi xar o va -
lor da ação, para efe i to da ofer ta pú bli ca de fe cha men to
de ca pi tal, des de que tal va lor seja efe ti va men te jus to.
Con ju gan do-se o dis po si ti vo em ques tão com o pro ce -
di men to de re vi são fi xa do no art. 4º-A, per ce be-se que,
caso não se obe de ça a um cri té rio mi ni ma men te jus to,
o aci o nis ta con tro la dor fi ca rá su je i to ao pro ce di men to
de re vi são, a ser re gu la do pela Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os, em que o re fe ri do va lor po de rá, even tu al -
men te, ser ma jo ra do de for ma sig ni fi ca ti va.

Por ou tro lado, o va lor eco nô mi co da ação não
pode ser con si de ra do como o va lor jus to em to das as
hi pó te ses. Con sis tin do na pro je ção de ga nhos fu tu -
ros, o va lor eco nô mi co – co mu men te cal cu la do por
meio do flu xo de ca i xa des con ta do – está su je i to a um 
alto grau de sub je ti vis mo, e pode mos trar-se até mes -
mo in jus to para o aci o nis ta. Com pa nhi as com gran de
ri que za pa tri mo ni al, mas afe ta das por ques tões eco -
nô mi cas con jun tu ra is, po dem re ve lar um va lor eco nô -
mi co bas tan te re du zi do em re la ção ao seu va lor pa tri -
mo ni al, por exem plo.

Des tar te, con si de ro que a pro po si ção cons tan te 
do tex to apro va do ao fi nal pela Câ ma ra dos De pu ta -

dos apre sen ta gran des van ta gens em re la ção a tex -
tos an te ri o res.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 22: de au to ria do Se na dor Alva ro

Dias, pro põe a su pres são do § 4º do art. 8º do PLC nº
23/2001.

Re no vo, mais uma vez, os ar gu men tos apre sen -
ta dos em face das emen das de nº 10, de au to ria do
Se na dor Pa u lo Har tung, nº 11, do se na dor Alva ro
Dias, e de nº 15, do Se na dor Iris Re zen de.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 23: de au to ria do Se na dor Alva ro

Dias, pro põe a al te ra ção do art. 254-A.
Re i te ro a ma ni fes ta ção apre sen ta da em face da

emen da nº 4, de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung,
que con tém pro po si ção idên ti ca à que ora sub me te o
Se na dor Alva ro Dias.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 24: de au to ria do Se na dor José Fo -

ga ça, pro põe a al te ra ção dos §§ lº e 3º do art. 27-A,
acres cen ta do à Lei nº 6.385/76 pelo PLC nº 23/2001,
com o fito de as se gu rar que o ór gão de li be ra ti vo do
Co mi tê de Pa drões Con tá be is – CPC seja co or de na -
do pelo Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de.

O art. 27-A tem por como ob je ti vo a cri a ção de
uma en ti da de in de pen den te, que, ao lado das ins ti tu i -
ções já es ta be le ci das e com lon ga tra di ção em ma té -
ria con tá bil, como é, re co nhe ci da men te, o Con se lho
Fe de ral de Con ta bi li da de, terá a atri bu i ção a re a li za -
ção de es tu dos e a ela bo ra ção e di vul ga ção de prin cí -
pi os, pro ce di men tos e pa drões de con ta bi li da de.

Como se ob ser va do dis po si ti vo em aná li se, o
CPC não será su bor di na do a ne nhu ma ins ti tu i ção,
sen do, por tan to, uma en ti da de de co o pe ra ção, de na -
tu re za pri va da, com atri bu i ções de in te res se pú bli co.
Em sua con cep ção, a in de pen dên cia é um ele men to
mar can te, haja vis ta a au sên cia de su bor di na ção até
mes mo ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

A pre ten di da co or de na ção do CFC so bre o Co mi -
tê de Pa drões Con tá be is re dun da ria na to tal inu ti li da de
de sua cri a ção, pois este cul mi na ria por se tor nar um
mero de par ta men to da que le. O que se pre ten de, com
efe i to, é a cri a ção de uma nova en ti da de, que ve nha a
so mar es for ços com as en ti da des já exis ten tes, no sen -
ti do do aper fe i ço a men to das nor mas con tá be is.

Ao meu ver, não pro ce de a pre o cu pa ção ma ni -
fes ta da no cor po da jus ti fi ca ção da emen da, de evi tar
que as de ci sões es tra té gi cas to ma das no seio do Co -
mi tê de Pa drões Con tá be is se jam pro ve ni en tes de
ele men tos es tra nhos ao am bi en te con tá bil e ao mer -
ca do de ca pi ta is, pos to que o pro je to con di ci o na a



ocu pa ção do car go de mem bro do ór gão de li be ra ti vo
do re fe ri do Co mi tê ao aten di men to dos re qui si tos de
ili ba da re pu ta ção e re co nhe ci da ca pa ci da de téc ni ca.

Assim sen do, sou pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 25: de au to ria do Se na dor José Fo -
ga ça, pro põe seja dada nova re da ção ao Sub tí tu lo do
Ca pí tu lo VII-A e aos arts. 27-A e 27-B, acres cen ta dos
à Lei nº 6.385/76 pelo PLC nº 23/2001, com a pre o cu -
pa ção de pre ser var as com pe tên ci as do Con se lho
Fe de ral de Con ta bi li da de, ati nen tes à re gu la ção e fis -
ca li za ção da pro fis são con tá bil e à pro du ção de prin -
cí pi os fun da men ta is de con ta bi li da de e de nor mas e
pa drões que se re la ci o nam.

A cri a ção do Co mi tê de Pa drões Con tá be is, en -
ti da de cuja es fe ra de atu a ção res trin ge-se ao mer ca -
do de ca pi ta is, não se so bre po rá, de ma ne i ra al gu ma,
à im por tan te atu a ção do Con se lho Fe de ral de Con ta -
bi li da de. Ao con trá rio. A ins ti tu i ção do re fe ri do Co mi tê
tem o pro pó si to de adi ci o nar es for ços ao tra ba lho re a -
li za do pelo CFC, as sim como o Ibra con, em ma té ria
con tá bil, com es pe ci a li za ção em mer ca do de ca pi ta is.

Re me to, opor tu na men te, aos ar gu men tos de cli -
na dos em re la ção à emen da nº 24, tam bém de au to -
ria do ilus tre Se na dor José Fo ga ça.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 26: de au to ria do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, pro põe seja su pri mi da do art. 2º do pro -
je to a nova re da ção dada ao ca put do art. 143 da Lei
nº 6.404/76, ar güin do que a voto múl ti plo é des ca bi do
para a ele i ção de di re to res, e vai de en con tro ao efi ci -
en te fun ci o na men to das com pa nhi as.

O dis po si ti vo ob je to da pre sen te emen da pre vê
a ado ção do pro ce di men to do voto múl ti plo para a ele -
i ção dos di re to res de so ci e da des anô ni mas, quan do
es tas não hou ve rem cons ti tu í do con se lho de ad mi nis -
tra ção. De ini cio, cum pre ob ser var que a nova re da -
ção do dis po si ti vo apli ca-se so men te às com pa nhi as
fe cha das, pois as com pa nhi as aber tas de vem, ne ces -
sa ri a men te, cons ti tu ir con se lho de ad mi nis tra ção, nos 
ter mos do § 2º do art. 138 da Lei das S.A.

A di re to ria e o con se lho de ad mi nis tra ção são
ór gãos de ad mi nis tra ção, nos ter mos do art. 138, ca -
put, da Lei das S.A., que diz, tex tu al men te, que a ad -
mi nis tra ção da com pa nhia com pe ti rá, con for me dis -
pu ser o es ta tu to, ao con se lho de ad mi nis tra ção e à di -
re to ria, ou so men te à di re to ria. Nas com pa nhi as que
não têm con se lho de ad mi nis tra ção, a di re to ria as su -
me, na tu ral men te, al gu mas das com pe tên ci as que a
lei des ti na ao con se lho, fun ci o nan do, por ve zes, como 
ór gão co le gi a do.

Ade ma is, o dis po si ti vo ora ques ti o na do põe em
re le vo, im pli ci ta men te, a im por tân cia do con se lho de ad -
mi nis tra ção para o bom fun ci o na men to das com pa nhi -
as, da das as atri bu i ções pre vis tas na lei para esse ór -
gão. Assim sen do, ser ve a nova re da ção em ques tão
para es ti mu lar a cons ti tu i ção de con se lho de ad mi nis -
tra ção nas com pa nhi as fe cha das, o que cons ti tu i rá fa tor 
con tri bu ti vo para sua ma i or efi ciên cia ge ren ci al.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 27: de au to ria do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, pro põe a su pres são do § 8º do art. 141.
in tro du zi do pelo art. 2º do PLC nº 23/2001, sob o ar -
gu men to de que a ma té ria é es tra nha à re gu la men ta -
ção das so ci e da des anô ni mas.

O § 8º do art. 141. cujo acrés ci mo é pro pos to
pelo pro je to em apre ço, sub me te ao Con se lho Admi -
nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca a no me a ção do
mem bro do con se lho de ad mi nis tra ção ele i to pe los
aci o nis tas ti tu la res de ações pre fe ren ci a is.

Não se pode afir mar, ca te go ri ca men te, que a
ma té ria é es tra nha ao pre sen te pro je to. Com efe i to, as 
so ci e da des anô ni mas são, an tes de mais nada, so ci -
e da des co mer ci a is, que têm por ob je to a ex plo ra ção
de ati vi da de eco nô mi ca, com a fi na li da de pre cí pua de 
al can çar o lu cro. Nes se con tex to, a com pe tên cia le gal
do Cade pos sui in te i ra per ti nên cia com a ma té ria ora
tra ta da.

A ele i ção de um mem bro do con se lho de ad mi -
nis tra ção por aci o nis tas pre fe ren ci a lis tas, em bo ra
seja uma das gran des ino va ções do PLC 23/2001, foi
ob je to de pre o cu pa ções de mons tra das por par la men -
ta res ao lon go da tra mi ta ção do pro je to da Câ ma ra
dos De pu ta dos, ten do em vis ta a pos si bi li da de de va -
za men to de in for ma ções es tra té gi cas da com pa nhia
para suas con cor ren tes. Em face da pos si bi li da de de
uti li za ção da prer ro ga ti va ins ti tu í da no § 4º do art. 141
com fi na li da des con trá ri as às boas prá ti cas co mer ci a -
is, po den do re sul tar em pre ju í zos para a com pa nhia e
em atos de con cor rên cia des le al, é de se re co nhe cer
a per ti nên cia do dis po si ti vo.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 28: de au to ria do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, pro põe a su pres são, do ca put do art.
146, in tro du zi do pelo art. 2º do PLC nº 23/2001, da ex -
pres são “e dois ter ços dos mem bros do con se lho de
ad mi nis tra ção“, en ten den do a exi gên cia cor no algo
in jus ti fi cá vel.

A emen da em ques tão exi ge que pelo me nos
dois ter ços dos mem bros do con se lho de ad mi nis tra -
ção seja re si den tes no País.



Com a de vi da vê nia não me pa re ce que es te jam 
au sen tes ra zões su fi ci en tes para jus ti fi car a re da ção
pro pos ta para o ca put do art. 143. De cor re ela, no
meu sen tir, da ne ces si da de de se im por á ma i o ria dos 
con se lhe i ros o aten di men to de um re qui si to que diz
res pe i to ao fiel de sem pe nho de suas atri bu i ções le ga -
is. A exi gên cia da re si dên cia no País pos si bi li ta que os 
con se lhe i ros es te jam mais pró xi mos do dia a dia das
em pre sas que ad mi nis tram, re a li zan do um acom pa -
nha men to mais aten to à con du ção de seus ne gó ci os.

Des se modo, a re da ção pro pos ta para o ca put
do art. 143 tra duz-se em me lho res con di ções para
uma efi ci en te ad mi nis tra ção das com pa nhi as, mo ti vo
pelo qual en ten do que deva ser man ti da.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 29: de au to ria do Se na dor Jor ge Bor -
nha u sen, pro põe a su pres são do § 5º do art. 161, man ti -
dos os atu a is §§ 5º e 6º, re nu me ra dos pelo pro je to, ao
ar gu men to de que o con se lho fis cal, como ór gão da
com pa nhia, deve ter a ma i o ria for ma da por pes so as
ele i tas pe los aci o nis tas con tro la do res. Ou tros sim, afir -
ma que os aci o nis tas mi no ri tá ri os não ne ces si tam de
ma i o ria no con se lho fis cal para po de rem exer cer seu di -
re i to de fis ca li zar os ne gó ci os da com pa nhia, e que tais
aci o nis tas, que não têm a res pon sa bi li da de pelo exer cí -
cio do po der de con tro le, po de rão oca si o nar gra ves da -
nos á eco no mia na ci o nal, caso ele jam a ma i o ria dos
mem bros do re fe ri do con se lho.

Con for me já sa li en ta do alhu res, o PLC nº
23/2001 pro põe a re for ma da com po si ção do con se -
lho fis cal das com pa nhi as aber tas, que pas sa rá a ser
cons ti tu í da por três mem bros: um ele i to pe los aci o nis -
tas con tro la do res; o se gun do ele i to pe los aci o nis tas
mi no ri tá ri os, or di na ris tas e pre fe ren ci a lis tas, e o ter -
ce i ro ele i to pelo con sen so dos re pre sen tan tes dos
aci o nis tas con tro la do res e ni mon tá ri os. Não ha ven do
con sen so, o ter ce i ro con se lhe i ro será ele i to pela as -
sem bléia ge ral, onde cada ação, in de pen den te de
clas se ou es pé cie, fará jus a um voto.

É de se res sal tar que o pro je to não de fe re à nor ma 
aci o ná ria o po der de ele ger a ma i o ria dos mem bros do
con se lho fis cal, o que, não obs tan te, po de rá ocor rer,
quan do não atin gi do o con sen so en tre os re pre sen tan -
tes dos aci o nis tas mi no ri tá ri os e ma jo ri tá ri os.

A nova com po si ção do con se lho fis cal, em pri -
me i ro lu gar, apre sen ta-se mais eco nô mi ca para a
com pa nhia, ao pas so que re duz o nú me ro de con se -
lhe i ros pre vis to na lei em vi gor, de cin co, para ape nas
três con se lhe i ros.

Na even tu a li da de de dois dos con se lhe i ros se rem
ele i tos por aci o nis tas não con tro la do res, não vis lum bro

a pos si bi li da de de da nos à com pa nhia, uma vez que, in -
de pen den te de quem o ele ge, o con se lhe i ro fis cal pos -
sui atri bu i ções mu i to bem de li ne a das na lei, e de vem
exer cê-las em prol do in te res se da so ci e da de, que con -
gre ga to dos os aci o nis tas, in de pen den te da clas se ou
es pé cie de ações de que são ti tu la res. Qu a is quer des vi -
os ve ri fi ca dos na con du tas dos con se lhe i ros de ve rão
ser pu ni das se ve ra men te, na for ma da lei.

Ou tros sim, a pro pos ta tem o ní ti do es co po de
re for çar o pa pel do con se lho fis cal, re fle tin do o pro pó -
si to mais abran gen te do pro je to re fe ren te à ma i or
trans pa rên cia dos ne gó ci os da com pa nhia, o que é
be né fi co para to dos os in ves ti do res.

Isto pos to, sou pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 30: de au to ria do Se na dor Jor ge

Bor nha u sen, pro põe o acrés ci mo dos §§ 8º e 9º  ao
art. 161, dis pon do, res pec ti va men te, que a as sem -
bléia ge ral de ve rá no me ar o pre si den te do con se lho
fis cal, que di ri gi rá suas re u niões, e que o con se lho fis -
cal de ve rá re u nir-se or di na ri a men te ao me nos uma
vez a cada tri mes tre e, ex tra or di na ri a men te, sem pre
que con vo ca do por seu pre si den te, com base no en -
ten di men to de que tais acrés ci mos au men ta rão a efi -
ciên cia do re fe ri do con se lho.

Per mi to-me dis cor dar do no bre Se na dor, uma vez
que a pro pos ta de cri a ção de um pre si den te para o con -
se lho fis cal al te ra subs tan ci al men te suas fe i ções, em
es pe ci al sua in de pen dên cia, cho can do-se com o es co -
po do pro je to, que visa dar, ma i or ên fa se à atu a ção in di -
vi du al dos con se lhe i ros, haja vis ta as al te ra ções pro -
pos tas para os arts. 163 e 164 da Lei das S.A.

De igual for ma, a for ma de con vo ca ção e a pe ri o -
di ci da de das re u niões do con se lho, con so an te pro pos -
ta con ti da na emen da em aná li se, é ma té ria a ser tra ta -
da no es ta tu to da com pa nhia, que, nos ter mos do ca -
put do art. 161 da Lei das S.A., é a sede pró pria para
con ter dis po si ções acer ca do seu fun ci o na men to.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 31: de au to ria do Se na dor Jor ge

Bor nha u sen, pro põe a su pres são dos in ci sos I e IV do 
art. 163, man ten do-se a re da ção atu al des ses dis po -
si ti vos, ao ar gu men to de que o pro je to trans fi gu ra a
na tu re za co le gi a da do con se lho fis cal, ao per mi tir que 
cada con se lhe i ro haja por con ta pró pria.

Con for me já as si na la do na apre ci a ção da
emen da de nº 30, tam bém de au to ria do no bre Se na -
dor Jor ge Bor nha u sen, o pro je to re gis tra um evi den te
pro pó si to de re for çar a atu a ção in di vi du al dos mem -
bros do con se lho fis cal. Sem em bar go das ra zões de
jus ti fi ca ção da pre sen te emen da, o en ten di men to
con sa gra do na Câ ma ra dos De pu ta dos é o de que, ao 



abrir-se a fa cul da de de atu a ção in di vi du al dos mem -
bros do con se lho fis cal, em al gu mas hi pó te ses, ob -
tém-se me lho res re sul ta dos na fis ca li za ção dos ne gó -
ci os da com pa nhia. Com ra zão, pois a atu a ção do
con se lhe i ro di li gen te e aten to aos ne gó ci os da com -
pa nhia pode fi car frus tra da pela inér cia e a ine fi ciên -
cia de ou tros con se lhe i ros.

Logo, sou pela ma nu ten ção dos in ci sos I e IV do
art. 163, con so an te re da ção pro pos ta no pre sen te
pro je to, eis que as pro po si ções ali con ti das da rão me -
lho res con di ções aos mem bros do con se lho fis cal
para o exer cí cio de suas atri bu i ções, res sal van do, ou -
tros sim, a res pon sa bi li da de por atos abu si vos ou ile -
ga is, pra ti ca dos em pre ju í zo da com pa nhia, nos ter -
mos do art. 165 da Lei nº 6.404/76.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 32: de au to ria do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, pro põe seja dada nova re da ção ao pa -
rá gra fo úni co do art. 164 da Lei das S.A., de for ma que 
os pa re ce res e re pre sen ta ções do con se lho fis cal,
bem como os vo tos dos seus mem bros em re u niões
do ór gão, po de rão ser apre sen ta dos e li dos na as -
sem bléia ge ral, in de pen den te men te de pu bli ca ção e
ain da que a ma té ria não cons te da or dem do dia.

Re i te ro, no to can te à pre sen te emen da, os ar gu -
men tos ex pen di dos acer ca da Emen da de nº 31, tam -
bém de au to ria do no bre Se na dor Jor ge Bor nha u sen,
su fi ci en tes, ao meu ver, para jus ti fi car a ma nu ten ção
da re da ção con ti da pelo pro je to para o pa rá gra fo úni -
co do art. 164 da Lei das S.A. Adi ci o nal men te, cum pre 
ob ser var que o dis po si ti vo, ao per mi tir que as ma ni -
fes ta ções dos mem bros do con se lho se jam le va das à
as sem bléia ge ral é me di da sa lu tar, pois dá efe ti va
trans pa rên cia às de li be ra ções do ór gão, ser vin do à
ple na in for ma ção dos aci o nis tas pre sen tes em as -
sem bléia. Evi ta-se, ou tros sim, um pro ble ma ob ser va -
do na prá ti ca das com pa nhi as, qual seja a di vul ga ção
clan des ti na de pa re ce res e ma ni fes ta ções ou tras de
mem bros do con se lho, não aca ta das pela ma i o ria
dos con se lhe i ros, aos qua is so men te al guns aci o nis -
tas têm aces so.

Ou tros sim, a di fe ren ci a ção en tre a for ma de ma -
ni fes ta ção dos mem bros do con se lho fis cal me pa re -
ce des ne ces sá ria, pois nada im pe de que con se lhe i -
ros tam bém pro fi ram pa re ce res e re pre sen ta ções.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 33: de au to ria do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, pro põe seja dada nova re da ção ao art.
254-A da Lei nº 6.404/76, com o pro pó si to de con fe rir
apri mo ra men tos ao dis po si ti vo, fa zen do dis tin ção en -
tre a ali e na ção de con tro le di re to e in di re to, con ce i tu -

an do este úl ti mo como o ne gó cio pelo qual a so ci e da -
de con tro la do ra, seu aci o nis ta con tro la dor ou gru po
de aci o nis tas vin cu la do por acor do de voto que a con -
tro le, se obri gam a trans fe rir o con jun to de ações e va -
lo res mo bi liá ri os con ver sí ve is em ações de so ci e da de 
que as se gu rem o con tro le in di re to da com pa nhia
aber ta. Pre vê, ain da, que, na hi pó te se de ali e na ção
do con tro le in di re to, a par te do va lor da ali e na ção cor -
res pon den te ao con tro le da com pa nhia de ve rá ser ,
de ter mi na da por em pre sa es pe ci a li za da.

Não obs tan te a ex ce len te pro pos ta mo di fi ca ti va
apre sen ta da pelo in sig ne Se na dor, de ine gá vel es me -
ro téc ni co, o § 1º do art. 254-A a ser acres ci do à Lei
das S.A., con for me re da ção apro va da na Câ ma ra dos 
De pu ta dos, con tém dis po si ção que con ce i tua, à sa ci -
e da de, o ne gó cio ju rí di co de ali e na ção de con tro le.

Não se jus ti fi ca, ao meu ver, que se re a bra a dis -
cus são já es go ta da na Câ ma ra dos De pu ta dos em
tor no de um pon to que, em es sên cia, é me ra men te
teó ri co, res sal tan do que o prin ci pal avan ço a ser as -
se gu ra do en con tra-se dis pos to no ca put do art.
254-A, e con sis te na obri ga ção de efe tu ar-se a ofer ta
pú bli ca de com pra de ações dos aci o nis tas mi no ri tá ri -
os, quan do da ali e na ção do po der de con tro le da
com pa nhia.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 34: de au to ria do Se na dor Jor ge

Bor nha u sen, pro põe o acrés ci mo do art. 254-B à Lei
nº 6.404/76, dis pon do que o es ta tu to so ci al da com -
pa nhia aber ta po de rá es ti pu lar que os aci o nis tas de
to das as es pé ci es e clas ses te rão o di re i to de par ti ci -
par na par te do pre ço de ali e na ção do blo co de con -
tro le da com pa nhia que ex ce der o va lor das ações
que o in te gra rem, acres ci do de 25%. Argu men ta que
o prê mio de con tro le que ex ce de aque le per cen tu al
do va lor eco nô mi co das ações que in te gram o blo co
de con tro le não é con tra par ti da ape nas do po der de
con tro le, e sim de va lo res que in te gram o pa tri mô nio
da com pa nhia e de vem, por tan to, ser ob je to de par ti -
ci pa ção de to dos os aci o nis tas. Afir ma ain da que a
so lu ção pro pos ta fará com que a ali e na ção do con tro -
le da com pa nhia aber ta não im pli que re ti rar do mer -
ca do ações dos mi no ri tá ri os, mas a trans mis são ape -
nas do blo co de con tro le.

A pro pos ta ve i cu la da por meio da pre sen te
emen da tem por ob je ti vo con fe rir a fa cul da de de que
o es ta tu to da com pa nhia con te nha dis po si ções que,
em úl ti ma aná li se, li mi ta rão o prê mio de con tro le ao
per cen tu al de 25% do va lor eco nô mi co das ações in -
te gran tes do blo co de con tro le, fa zen do com que o ex -
ce den te pago pelo po der de con tro le seja di vi di do en -
tre os de ma is aci o nis tas, por con si de rar que tal va lor



per ten ce e deve ser com par ti lha do por toda a co mu ni -
da de de aci o nis tas da com pa nhia.

A ma té ria é a das mais po lê mi cas no cam po de
di re i to so ci e tá rio. É de se re cor dar que o an te pro je to
de lei das so ci e da des anô ni mas, da la vra dos ilus tres
Pro fes so res Bu lhões Pe dre i ra e Alfre do Lamy, se quer
pre via a obri ga to ri e da de da re a li za ção da ofer ta pú bli -
ca quan do da ali e na ção do con tro le da com pa nhia,
com base no en ten di men to de que o prê mio pago
pelo po der de con tro le de ve ria ser apro pri a do in te i ra -
men te pelo aci o nis ta con tro la dor, por ser um bem ju rí -
di co que se con tem, ex clu si va men te, na es fe ra ju rí di -
ca des te, i.e., que não se es ten de aos de ma is aci o nis -
tas da com pa nhia.

Não obs tan te, en ten do que o prê mio de con tro le 
deve ser re par ti do en tre os aci o nis tas com di re i to a
voto, en ten di men to este que en con tra-se con tem pla -
do no pre sen te pro je to, que re ins ti tui a re fe ri da ofer ta
pú bli ca, nos ter mos do art. 254-A.

Qu an to ao mé ri to des ta en ge nho sa pro pos ta
tra zi da à ba i la pela emen da ora em aná li se, en ten do
que, con quan to se tra te de uma fa cul da de, toma-se
des ne ces sá ria sua pre vi são em lei. Embo ra co mun -
gue, fi lo so fi ca men te, do es pí ri to que ori en tou a ela bo -
ra ção da so lu ção pos ta na for ma do ar ti go ora pro pos -
to, en ten do que as es ti pu la ções des sa na tu re za de -
vem ser ob je to de con ven ções pri va das, não ca ben do 
ao le gis la dor ins ti tu ir for mas rí gi das por meio das qua -
is tais con ven ções po de rão ser re a li za das.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 35: de au to ria do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, pro põe a su pres são, no in ci so V do art.
2º da Lei nº 6.385/76, da ex pres são “de in ves ti men to
em va lo res mo bi liá ri os”, afir man do que a de fi ni ção le -
gal de va lo res mo bi liá ri os deve in clu ir as co tas de fun -
dos de in ves ti men to em qua is quer ati vos, tal como os
clu bes de in ves ti men tos, e não ape nas os fun dos de
in ves ti men tos em va lo res mo bi liá ri os.

A re gu la men ta ção e a fis ca li za ção de fun dos de
in ves ti men to que não em va lo res mo bi liá ri os é hoje
re a li za da pelo Ban co Cen tral do Bra sil, não ha ven do,
até o pre sen te, ra zões que im po nham sua trans fe rên -
cia à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

Sem em bar go, o pro je to in tro duz de fi ni ção am -
pla de va lo res mo bi liá ri os, nos ter mos do in ci so IX do
art 2º da Lei nº 6.385/76 (que, de res to, ape nas con -
so li da tex to já em vi gor, nos ter mos do art. lº da Lei nº
10.198/01). Assim sen do, é per fe i ta men te ca bí vel o
en ten di men to de que as co tas de fun dos, se jam qua is 
fo rem os ati vos em que são efe tu a dos seus in ves ti -

men tos, cons ti tu em va lo res mo bi liá ri os, o tor na ria tais 
fun dos su je i tos ao po der de po lí cia da CVM.

No en tan to, cabe ao Po der Exe cu ti vo a de ci são
acer ca da in ter pre ta ção a ser dada ao dis po si ti vo aci -
ma men ci o na do, de for ma a de ci dir qual en ti da de de -
ve rá re gu lar os fun dos de in ves ti men to em ati vos di -
ver sos, que não seja va lo res mo bi liá ri os.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 36: de au to ria do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, pro põe a su pres são do art. 17-A, acres -
cen ta do pelo PLC nº 23/2001 à Lei nº 6.385/76, ao ar -
gu men to de que a CVM tem am plos po de res para fis -
ca li zar as bol sas de va lo res e de ma is en ti da des par ti -
ci pan tes do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, sen do
des ne ces sá ria a pre vi são da fi gu ra do di re tor-fis cal.

A pre vi são de um di re tor-fis cal no me a do pela
CVM pe ran te ins ti tu i ções do mer ca do que apre sen -
tem ir re gu la ri da des no de sem pe nho de suas ati vi da -
des é me di da que se jus ti fi ca, pois dota a Co mis são
de con di ções para efe tu ar um acom pa nha men to mais 
pró xi mo das en ti da des sob seu po der de po lí cia, per -
mi tin do uma atu a ção mais ágil e pron ta da au tar quia.
O di re tor-fis cal, com efe i to, terá ao seu dis por me i os
de atin gir um mais pro fun do co nhe ci men to da for ma
de atu a ção da ins ti tu i ção, po den do pro por me di das
cor re ti vas, ou sub si di ar a apli ca ção de pe na li da des,
se ca bí ve is.

Qu an to à pos sí vel res pon sa bi li za ção da CVM, o 
dis po si ti vo não au men ta ou di mi nui a res pon sa bi li da -
de da au tar quia, su je i ta aos ter mos do art. 37, § 6º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, por qua is quer atos de seus ser -
vi do res, no de sem pe nho de to das as suas de ma is
atri bu i ções.

Pela re je i ção da emen da.

Emen da nº 37: de au to ria do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, pro põe a su pres são do § 2º do art. 17,
acres cen ta do pelo PLC nº 23/2001 à Lei nº 6.385/76,
sob o ar gu men to de que as pe na li da des apli cá ve is
pe las ins ti tu i ções pre vis tas no ci ta do dis po si ti vo de -
vem ser as pre vis tas em seus es ta tu tos, e não as pre -
vis tas na Lei nº 6.385/76.

Re i te ran do os ar gu men tos ex pos tos na apre ci a -
ção da Emen da nº 6, de au to ria do Se na dor Pa u lo
Har tung, en ten do que, por exer ce rem fun ção pre pon -
de ran te men te pú bli ca, as en ti da des re fe ri das no art.
17 de vem es tar au to ri za das a apli car as pe na li da des
pre vis tas na Lei nº 6.385/76. Sa li en te-se, nes se to -
can te, que a re mis são ao art. 11 da ci ta da lei tem o
pro pó si to de so men te de li mi tar as es pé ci es de pe na li -
da des que po de rão ser apli ca das por tais en ti da des,



não se con fun din do com a pe na li da de im pos ta pela
CVM, no exer cí cio de seu po der de po lí cia.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 38: de au to ria do Se na dor Jor ge

Bor nha u sen, pro põe nova re da ção para o art. 7º do
PLC nº 23/2001, de for ma que a res sal va ali pre vis ta
se apli que so men te às com pa nhi as em pro ces so de
de ses ta ti za ção que, até a data de en tra da em vi gor
des ta lei, te nham pu bli ca do edi tal de ven da.

Sem em bar go da per ti nen te pre o cu pa ção do no -
bre Se na dor, con si de ro des ne ces sá ria a al te ra ção pro -
pos ta na pre sen te emen da, ten do em vis ta que a in ter -
pre ta ção do dis po si ti vo em foco, à luz da Cons ti tu i ção,
in duz, de for ma ine quí vo ca, ao en ten di men to de que o
edi tal ali re fe ri do so men te pode ser o edi tal de ven da,
que ca rac te ri za o mar co em que se dá a cons ti tu i ção do
ato ju rí di co per fe i to, inal can çá vel pela lei nova.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 39: de au to ria do Se na dor Jor ge

Bor nha u sen, pro põe a mo di fi ca ção da re da ção dos
arts. 4º e 4º-A, de for ma que a co ta ção das ações em
bol sas de va lo res, no País ou no ex te ri or, seja con si -
de ra da cri té rio su fi ci en te e de fi ni ti vo para a de ter mi -
na ção do va lor da ofer ta pú bli ca de fe cha men to de ca -
pi tal, não sen do ca bí vel o pro ce di men to de re vi são
quan do ado ta do esse cri té rio.

Te nho por bem dis cor dar do pon to de vis ta es -
po sa do pelo no bre Se na dor em sua emen da, por en -
ten der que o va lor de mer ca do, mes mo quan do se tra -
te de ações com gran de li qui dez e dis per são, não
pode ser con si de ra do, em to das as hi pó te ses, como
va lor jus to.

Isto por que a co ta ção dos pre ços das ações nas 
bol sas de va lo res é afe ta da por fa to res con jun tu ra is,
in ter nos e ex ter nos, que, como sói ocor rer, não guar -
dam qual quer re la ção com os fun da men tos eco nô mi -
cos da com pa nhia. Even tos como os ob ser va dos nos
dias atu a is in flu en ci am ne ga ti va men te o pre ço das
ações no mer ca do, con du zin do-os a um pa ta mar vil
que não re fle te seu jus to e real va lor.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 40: de au to ria do Se na dor Jor ge Bor -

nha u sen,  pro põe mo di fi ca ção na re da ção do art. 62,
com a su pres são do in ci so II, e acrés ci mo de § 5º, man -
ten do-se a obri ga to ri e da de de ins cri ção da es cri tu ra de
emis são de de bên tu res no re gis tro de imó ve is, que so -
men te po de rá ser re a li za da após re gis tro pe ran te a
CVM, que de ve rá ve ri fi car se a es cri tu ra obe de ce às
dis po si ções le ga is, ca ben do ao re gis tro de imó ve is tal
ve ri fi ca ção so men te no que tan ge aos re qui si tos le ga is
de cons ti tu i ção de ga ran ti as re a is, se hou ver.

Re por to-me aos ar gu men tos apre sen ta dos em
face da emen da nº 12, de au to ria do Se na dor Iris Re -
zen de , que me in cli nam, igual men te, pela re je i ção da
pre sen te emen da.

Emen da nº 41: de au to ria do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, pro põe mo di fi ca ção na re da ção do ca -
put do in ci so II do art. 137 da Lei nº 6.404/76, de for ma 
que o eli mi nar o di re i to de re ces so tam bém nos ca sos
de re du ção do di vi den do obri ga tó rio e mu dan ça do
ob je to da com pa nhia.

A al te ra ção pro pos ta pelo pro je to ao art. 137, in -
ci so II, tem por ob je ti vo re ins ti tu ir o di re i to de re ces so
para ope ra ções de ci são, des de que aten di dos os re -
qui si tos do in ci so III, isto é, que as ações da com pa -
nhia te nham efe ti va li qui dez e dis per são. O in ci so II dá 
me lhor re da ção ao con ce i to de li qui dez e dis per são,
mas sem al te rar sig ni fi ca ti va men te o con te ú do da an -
ti ga re da ção. Será li qui da tam bém a ação que in te grar 
ín di ce ge ral re pre sen ta ti vo de car te i ra de va lo res mo -
bi liá ri os ad mi ti do à ne go ci a ção no mer ca do de va lo -
res mo bi liá ri os no ex te ri or.

O di re i to de re ces so, ou de re ti ra da é me di da ex -
cep ci o nal, pos ta à dis po si ção do aci o nis ta dis cor dan -
te de de ter mi na das de li be ra ções as sem ble a res elen -
ca das, ta xa ti va men te na lei, que acar re tam al te ra -
ções pro fun das na es tru tu ra da so ci e da de. Tra ta-se
de um me ca nis mo de pro te ção ao aci o nis ta mi no ri tá -
rio, em face de ra di ca is mu dan ças nos ru mos e na
pró pria con fi gu ra ção da so ci e da de.

Qu an do exer ci do o di re i to em ques tão pelo aci o -
nis ta dis si den te, a com pa nhia pas sa a ter o de ver de
re em bol sá-lo pelo va lor de suas ações, va lor este que 
é cal cu la do de acor do com o art. 45 da Lei das S.A.

A nor ma con ti da no in ci so II do art. 137 pre vê hi -
pó te ses em que se con si de ra des ne ces sá rio o exer cí -
cio do di re i to de re ces so, par tin do-se da pre mis sa de
que, se as ações da com pa nhia apre sen tam li qui dez
e dis per são su fi ci en tes, po de rá o aci o nis ta ali e nar
suas ações no mer ca do, a qual quer mo men to, por um 
pre ço, em prin cí pio, jus to. Tal pre mis sa, con tu do, não
pode ser con si de ra da em ter mos ab so lu tos, ten do em 
vis ta as os ci la ções às qua is o mer ca do aci o ná rio está
su je i to.

A nor ma con ti da no in ci so II do men ci o na do ar ti -
go, con tu do, dada sua ex cep ci o na li da de, não pode
ser di la ta da para to dos os ca sos em que a lei fa cul ta
ao aci o nis ta o di re i to de re ces so, sob pena de ani qui -
lar essa im por tan te pro te ção que lhe é con fe ri da Com 
efe i to, a re du ção do di vi den do obri ga tó rio im põe ao
aci o nis ta um sé rio gra va me, já que res trin ge seu di re i -
to na par ti ci pa ção dos lu cros da com pa nhia, di re i to
esse que a pró pria lei clas si fi ca como um di re i to es -



sen ci al do aci o nis ta, con for me o teor do art. 109 da
Lei das S.A. Res sal te-se que, ha ven do re du ção do di -
vi den do obri ga tó rio, o pre ço de mer ca do das ações
afe ta das por essa me di da será, por con se qüên cia, re -
du zi do, por ra zões evi den tes, o que in vi a bi li za a ali e -
na ção das ações no mer ca do, sob pena de im por- se
ao aci o nis ta dis si den te um gra ve pre ju í zo.

A mu dan ça de ob je to da com pa nhia é ou tra gra -
ve de ci são to ma da pela as sem bléia, pois im pli ca a al -
te ra ção da ati vi da de ex plo ra da pela com pa nhia, acar -
re tan do sua to tal trans fi gu ra ção. Tra ta-se de hi pó te se
em que o aci o nis ta pode ver-se como só cio de urna
com pa nhia de di ca da a ati vi da de in te i ra men te di ver sa
da que la que o in du ziu a re a li zar o in ves ti men to na
aqui si ção de suas ações. A mu dan ça de ati vi da de
em pre sa ri al pode, tam bém, oca si o nar gran de de pre -
ci a ção do pre ço das ações no mer ca do, haja vis ta a
in cer te za acer ca do su ces so do novo em pre en di men -
to ao qual a com pa nhia se de di ca rá, in vi a bi li zan do,
tam bém, a ali e na ção, pelo aci o nis ta dis si den te, de
suas ações no mer ca do.

Ten do em vis ta, por tan to, a gra vi da de das de li -
be ra ções re la ti vas à re du ção do di vi den do obri ga tó rio 
e à al te ra ção do ob je to so ci al, que po de rão apre sen -
tar, in clu si ve, im pac to ne ga ti vo na co ta ção das ações
em bol sa, im põe-se res guar dar ao aci o nis ta o di re i to
de re ces so, mes mo que as ações da com pa nhia
apre sen tem as ca rac te rís ti cas re fe ri das no in ci so III
do art. 137.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 42: de au to ria do Se na dor Nilo Te i xe -

i ra Cam pos, pro põe seja dada nova re da ção para o
ca put do art. 289 da Lei nº 6.404/76, dis pon do que as
pu bli ca ções or de na das pela Lei das S.A. de ve rão ser
fe i tas no ór gão ofi ci al da União ou do Esta do, ou do
Dis tri to Fe de ral, ou do Mu ni cí pio, con for me o lu gar em 
que es te ja si tu a da a sede da com pa nhia, e em ou tro
jor nal de gran de cir cu la ção edi ta do na lo ca li da de em
que está si tu a da a sede da com pa nhia, abrin do a pos -
si bi li da de para que os mu ni cí pi os que têm ór gão de
im pren sa ofi ci al pos sam pro mo ver a pu bli ca ção dos
atos das com pa nhi as aber tas, em ra zão do prin cí pio
da pro xi mi da de em re la ção à sede da com pa nhia, ob -
je ti van do in te grar as com pa nhi as às co mu ni da des lo -
ca is.

O re gi me das so ci e da des anô ni mas foi con ce bi -
do com base no en ten di men to de que des ti na va-se a
re gu lar so ci e da des co mer ci a is de na tu re za mais
com ple xa, vol ta das para a re a li za ção de gran des em -
pre en di men tos, que ne ces si ta ri am, igual men te, de
gran des apor tes de ca pi tal. A so ci e da de anô ni ma é,
por tan to, a for ma so ci e tá ria ado ta da por em pre sas de 

gran de por te, con tan do, em ge ral, com um gran de nú -
me ro de só ci os, mu i tas ve zes es pa lha dos por todo o
ter ri tó rio na ci o nal. Não se tra ta, por tan to, de uma for -
ma so ci e tá ria a ser ado ta da por em pre sas cu jas ati vi -
da des são li mi ta das ao mu ni cí pio de sua sede.

As pu bli ca ções re a li za das pe las so ci e da des anô -
ni mas de vem, por tan to, ter ma i or grau de abran gên cia, 
seja em ní vel es ta du al, seja em ní vel na ci o nal, con for -
me a dis per são do seu qua dro de aci o nis tas. A pu bli ca -
ção efe tu a da por meio de diá ri os mu ni ci pa is não aten -
de com o prin cí pio da am pla pu bli ci da de, pon do em ris -
co a co mu ni ca ção dos atos so ci e tá ri os a to dos os aci o -
nis tas, ra zão pela qual a lei vi gen te ex clu iu, in ten ci o -
nal men te, pu bli ca ções des sa na tu re za.

Con si de ro sa lu tar e até mes mo im pres cin dí vel a 
in te gra ção da com pa nhia com a co mu ni da de em que
esta se en con tra se di a da. Não obs tan te, en ten do que
a lei já con tém dis po si ti vo que aten ta para esse fato,
no me a da men te o pa rá gra fo úni co do art. 116 da Lei
das S.A., que im põe ao aci o nis ta con tro la dor de ve res
e res pon sa bi li da des para com os de ma is aci o nis tas
da em pre sa, os que nela tra ba lham e para com a co -
mu ni da de em que atua, cu jos di re i tos e in te res ses
deve le al men te res pe i tar e aten der.

Pela re je i ção da emen da.
Emen da nº 43: de au to ria do Se na dor Se bas tião 

Ro cha, pro põe seja dada nova re da ção para o art.
163, § 2º, e aos arts. 2º, § 3º in ci so II, e 22, § lº da Lei
nº 6.385/76, bem como ao art. 8º, § 4º do PCL nº
23/2001, com o pro pó si to de su pri mir a ex pres são
“de mons tra ções fi nan ce i ras”, subs ti tu in do-a por “de -
mons tra ções con tá be is”, que con si de ra ser a tec no lo -
gia mais cor re ta.

A pre sen te emen da, em bo ra seja apre sen ta da
como emen da mo di fi ca ti va, pos sui ní ti do cu nho re da -
ci o nal, pois visa uni ca men te a cor ri gir im pre ci são ter -
mi no ló gi ca da Lei das S.A., pro pon do a subs ti tu i ção
da ex pres são “de mons tra ções fi nan ce i ras”, “de mons -
tra ções con tá be is”, ao ar gu men to de que tais de -
mons tra ções têm por fi na li da de evi den ci ar o pa tri mô -
nio da so ci e da de e as va ri a ções por ele so fri das du -
ran te de ter mi na do pe río do de tem po. Con clui, em sín -
te se, que o ad je ti vo “con tá be is” é mais ade qua do, do
pon to de vis ta se mân ti co, ao con trá rio do ad je ti vo “fi -
nan ce i ras”, que se re fe re, uni ca men te, àqui lo que é
re la ti vo às fi nan ças, ou seja, ao di nhe i ro.

Ape sar de con cor dar com as cor re tas ob ser va -
ções apre sen ta das pelo ilus tre Se na dor au tor da pre -
sen te emen da, no que se re fe re à ma i or ade qua ção
da ex pres são “de mons tra ções con tá be is”, a Lei das
S.A., uti li za-se hoje da ex pres são “de mons tra ções fi -
nan ce i ras” para de no mi nar o con jun to de de mons tra -



ções de na tu re za con tá bil de ela bo ra ção obri ga tó ria
para as so ci e da des anô ni mas. Tal em pre go se ve ri fi -
ca não só no Ca pí tu lo XV da re fe ri da lei, que tra ta es -
pe ci fi ca men te des sas de mons tra ções, mas tam bém
em di ver sos ou tros dis po si ti vos, pon ti lhan do todo o
tex to da lei.

Assim sen do, a cor re ção da im per fe i ção ter mi -
no ló gi ca ora apon ta da so men te nos ar ti gos pos tos
em des ta que na pre sen te emen da con du zi ria a um
ou tro pro ble ma, pois a ex pres são “de mons tra ções fi -
nan ce i ras” per ma ne ce ria in te gran do o tex to da Lei
das S.A., em es pe ci al nos ar ti gos que dis põem so bre
as re gras de ela bo ra ção de tais de mons tra ções. Te -
ría mos, as sim, duas ex pres sões para de no mi nar o
mes mo con jun to de do cu men tos que com põem a es -
cri tu ra ção con tá bil das so ci e da des anô ni mas, o que é 
ina ce i tá vel do pon to de vis ta da téc ni ca le gis la ti va.

Con for me res sal ta do na jus ti fi ca ção da pre sen -
te emen da, a ques tão já está sen do tra ta da no Pro je to 
de Lei nº 3.741, de 2000, em tra mi ta ção na Câ ma ra
dos De pu ta dos, que abor da, de for ma es pe cí fi ca, a
par te con tá bil da Lei das S.A., em que se po de rá efe -
tu ar a cor re ção ter mi no ló gi ca ora su ge ri da de for ma
sis te má ti ca e in te gral.

Pela re je i ção da emen da.
Sala das Co mis sões, 12 de se tem bro de 2001. 

– Se na dor José Agri pi no, Re la tor.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2001

Alte ra e acres cen ta dis po si ti vos na
Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976,
que dis põe so bre as So ci e da des por
Ações, e na Lei nº 6.385, de 7 de de zem -
bro de 1976, que dis põe so bre o mer ca do 
de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os.

Au tor: De pu ta do Luiz Car los Ha uly
Re la tor: Se na dor José Agri pi no

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº Esta lei al te ra e acres cen ta dis po si ti vos na 

Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, que dis põe
so bre as So ci e da des por Ações, e na Lei nº 6.385, de
7 de de zem bro de 1976, que dis põe so bre o mer ca do
de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.

Art. 2º Os dis po si ti vos aba i xo enu me ra dos da
Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 4º Para os efe i tos des ta lei, a com pa nhia é
aber ta ou fe cha da con for me os va lo res mo bi liá ri os de

sua emis são es te jam ou não ad mi ti dos à ne go ci a ção
no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os.

§ 1º So men te os va lo res mo bi liá ri os de emis são
de com pa nhia re gis tra da na Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os po dem ser ne go ci a dos no mer ca do de va -
lo res mo bi liá ri os.

§ 2º Ne nhu ma dis tri bu i ção pú bli ca de va lo res
mo bi liá ri os será efe ti va da no mer ca do sem pré vio re -
gis tro na Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

§ 3º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de rá
clas si fi car as com pa nhi as aber tas em ca te go ri as, se -
gun do as es pé ci es e clas ses dos va lo res mo bi liá ri os
por ela emi ti dos ne go ci a dos no mer ca do, e es pe ci fi -
ca rá as nor mas so bre com pa nhi as aber tas apli cá ve is
a cada ca te go ria.

§ 4º O re gis tro de com pa nhia aber ta para ne go -
ci a ção de ações no mer ca do so men te po de rá ser
can ce la do se a com pa nhia emis so ra de ações, o aci -
o nis ta con tro la dor ou a so ci e da de que a con tro le, di -
re ta ou in di re ta men te, for mu lar ofer ta pú bli ca para ad -
qui rir a to ta li da de das ações em cir cu la ção no mer ca -
do, por pre ço jus to, ao me nos igual ao va lor de ava li a -
ção da com pa nhia, apu ra do com base nos cri té ri os,
ado ta dos de for ma iso la da ou com bi na da, de pa tri mô -
nio lí qui do con tá bil, de pa tri mô nio lí qui do ava li a do a
pre ço de mer ca do, de flu xo de ca i xa des con ta do, de
com pa ra ção por múl ti plos, de co ta ção das ações no
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, ou com base em ou -
tro cri té rio ace i to pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os, as se gu ra da a re vi são do va lor da ofer ta, em con -
for mi da de com o dis pos to no art. 4-A.

§ 5º Ter mi na do o pra zo da ofer ta pú bli ca fi xa do
na re gu la men ta ção ex pe di da pela Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os, se re ma nes ce rem em cir cu la ção me -
nos de 5% do to tal das ações emi ti das pela com pa -
nhia, a as sem bléia ge ral po de rá de li be rar o res ga te
des sas ações pelo va lor da ofer ta de que tra ta o pa rá -
gra fo an te ri or, des de que de po si te em es ta be le ci men -
to ban cá rio au to ri za do pela Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os, à dis po si ção dos seus ti tu la res, o va lor de
res ga te, não se apli can do, nes se caso, o dis pos to no
§ 6º do art. 44.

§ 6º O aci o nis ta con tro la dor ou a so ci e da de con -
tro la do ra que ad qui rir ações da com pa nhia aber ta
sob seu con tro le que ele vem sua par ti ci pa ção, di re ta
ou in di re ta, em de ter mi na da es pé cie e clas se de
ações à por cen ta gem que, se gun do nor mas ge ra is
ex pe di das pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, im -
pe ça a li qui dez de mer ca do das ações re ma nes cen -
tes, será obri ga do a fa zer ofer ta pú bli ca, por pre ço de -
ter mi na do nos ter mos do § 4º, para aqui si ção da to ta -
li da de das ações re ma nes cen tes no mer ca do." (NR)



“Art. 15. ..............................................................
§ 2º O nú me ro de ações pre fe ren ci a is sem di re i -

to a voto, ou su je i tas a res tri ção no exer cí cio des se di -
re i to, não pode ul tra pas sar cin qüen ta por cen to do to -
tal das ações emi ti das." (NR)

“Art. 17. As pre fe rên ci as ou van ta gens das
ações pre fe ren ci a is po dem con sis tir:

I – em pri o ri da de na dis tri bu i ção de di vi den do,
fixo ou mí ni mo;

II – em pri o ri da de no re em bol so do ca pi tal, com
prê mio ou sem ele; ou

III – na acu mu la ção das pre fe rên ci as e van ta -
gens de que tra tam os in ci sos an te ri o res.

§ 1º Inde pen den te men te do di re i to de re ce ber
ou não o va lor de re em bol so do ca pi tal com prê mio ou 
sem ele, as ações pre fe ren ci a is sem di re i to de voto ou 
com res tri ção ao exer cí cio des te di re i to, so men te se -
rão ad mi ti das à ne go ci a ção no mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os se a elas for atri bu í da pelo me nos uma
das se guin tes pre fe rên ci as ou van ta gens:

a) di re i to de par ti ci par do di vi den do a ser dis tri -
bu í do, cor res pon den te a, pelo me nos, 25% (vin te e
cin co por cen to) do lu cro lí qui do do exer cí cio, cal cu la -
do na for ma do art. 202, de acor do com o se guin te cri -
té rio:

1. pri o ri da de no re ce bi men to dos di vi den dos
aci ma men ci o na dos cor res pon den te a, no mí ni mo,
3% (três por cen to) do va lor do pa tri mô nio lí qui do da
ação; e

2. di re i to de par ti ci par dos lu cros dis tri bu í dos em 
igual da de de con di ções com as or di ná ri as, de po is de
a es tas as se gu ra do di vi den do igual ao mí ni mo pri o ri -
tá rio es ta be le ci do em con for mi da de com o item I aci -
ma; ou

b) di re i to ao re ce bi men to de di vi den do, por ação 
pre fe ren ci al, pelo me nos 10% (dez por cen to) ma i or
do que o atri bu í do a cada ação or di ná ria; ou

c) di re i to de se rem in clu í das na ofer ta pú bli ca de 
ali e na ção de con tro le, nas con di ções pre vis tas no art.
254-A, as se gu ra do o di vi den do pelo me nos igual ao
das ações or di ná ri as.

§ 2º De ve rão cons tar do es ta tu to, com pre ci são
e mi nú cia, ou tras pre fe rên ci as ou van ta gens que se -
jam atri bu í das aos aci o nis tas sem di re i to a voto, ou
com voto res tri to, além das pre vis tas nes te ar ti go.

§ 3º Os di vi den dos, ain da que fi xos ou cu mu la ti -
vos, não po de rão ser dis tri bu í dos em pre ju í zo do ca pi -
tal so ci al, sal vo quan do, em caso de li qui da ção da
com pa nhia, essa van ta gem ti ver sido ex pres sa men te
as se gu ra da.

§ 4º Sal vo dis po si ção em con trá rio no es ta tu to, o 
di vi den do pri o ri tá rio não é cu mu la ti vo, a ação com di -
vi den do fixo não par ti ci pa dos lu cros re ma nes cen tes
e a ação com di vi den do mí ni mo par ti ci pa dos lu cros
dis tri bu í dos em igual da de de con di ções com as or di -
ná ri as, de po is de a es tas as se gu ra do di vi den do igual
ao mí ni mo.

§ 5º Sal vo no caso de ações com di vi den do fixo,
o es ta tu to não pode ex clu ir ou res trin gir o di re i to das
ações pre fe ren ci a is de par ti ci par dos au men tos de
ca pi tal de cor ren tes da ca pi ta li za ção de re ser vas ou
lu cros (art. 169).

§ 6º O es ta tu to pode con fe rir às ações pre fe ren -
ci a is com pri o ri da de na dis tri bu i ção de di vi den do cu -
mu la ti vo, o di re i to de re ce bê-lo, no exer cí cio em que o
lu cro for in su fi ci en te, à con ta das re ser vas de ca pi tal
de que tra ta o § 1º do ar ti go 182.

§ 7º Nas com pa nhi as ob je to de de ses ta ti za ção
po de rá ser cri a da ação pre fe ren ci al de clas se es pe ci -
al, de pro pri e da de ex clu si va do ente de ses ta ti zan te, à 
qual o es ta tu to so ci al po de rá con fe rir os po de res que
es pe ci fi car, in clu si ve o po der de veto às de li be ra ções
da as sem bléia ge ral nas ma té ri as que es pe ci fi car."
(NR)

“Art. 24. ..............................................................

§ 2º Os cer ti fi ca dos de ações emi ti das por com -
pa nhi as aber tas po dem ser as si na dos por dois man -
da tá ri os com po de res es pe ci a is, ou au ten ti ca dos por
chan ce la me câ ni ca, ob ser va das as nor mas ex pe di -
das pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os." (NR)

“Art. 31. A pro pri e da de das ações no mi na ti vas
pre su me-se pela ins cri ção do nome do aci o nis ta no li -
vro de ”Re gis tro de Ações No mi na ti vas" ou pelo ex tra -
to que seja for ne ci do pela ins ti tu i ção cus to di an te, na
qua li da de de pro pri e tá ria fi du ciá ria das ações.

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

“Art. 41. A ins ti tu i ção au to ri za da pela Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os a pres tar ser vi ços de cus tó dia
de ações fun gí ve is pode con tra tar cus tó dia em que as 
ações de cada es pé cie e clas se da com pa nhia se jam
re ce bi das em de pó si to como va lo res fun gí ve is, ad qui -
rin do a ins ti tu i ção de po si tá ria a pro pri e da de fi du ciá ria 
das ações.

§ 1º A ins ti tu i ção de po si tá ria não pode dis por
das ações e fica obri ga da a de vol ver ao de po si tan te a
quan ti da de de ações re ce bi das, com as mo di fi ca ções 
re sul tan tes de al te ra ções no ca pi tal so ci al ou no nú -
me ro de ações da com pa nhia emis so ra, in de pen den -
te men te do nú me ro de or dem das ações ou dos cer ti -
fi ca dos re ce bi dos em de pó si to.



§ 2º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go, no que
cou ber, aos de ma is va lo res mo bi liá ri os.

§ 3º A ins ti tu i ção de po si tá ria fi ca rá obri ga da a
co mu ni car à com pa nhia emis so ra:

I – ime di a ta men te, o nome do pro pri e tá rio efe ti -
vo quan do hou ver qual quer even to so ci e tá rio que exi -
ja a sua iden ti fi ca ção; e

II – no pra zo de até 10 dias, a con tra ta ção da
cus tó dia e a cri a ção de ônus ou gra va mes so bre as
ações.

§ 4º A pro pri e da de fi du ciá ria das ações em cus -
tó dia fun gí vel será pro va da pelo con tra to fir ma do en -
tre o pro pri e tá rio das ações e a ins ti tu i ção de po si tá ria.

§ 5º A ins ti tu i ção tem as obri ga ções de de po si -
tá ria e res pon de pe ran te o aci o nis ta e ter ce i ros pelo
des cum pri men to de suas obri ga ções." (NR)

“Art. 44. ..............................................................
§ 6º Sal vo dis po si ção em con trá rio do es ta tu to

so ci al, o res ga te de ações de uma ou mais clas ses só
será efe tu a do se, em as sem bléia es pe ci al con vo ca da
para de li be rar essa ma té ria es pe cí fi ca, for apro va do
por aci o nis tas que re pre sen tem, no mí ni mo, a me ta de 
das ações da(s) clas se(s) atin gi da(s)." (NR)

“Art. 47. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. É ve da do às com pa nhi as aber -

tas emi tir par tes be ne fi ciá ri as." (NR)
“Art. 52. A com pa nhia po de rá emi tir de bên tu res

que con fe ri rão aos seus ti tu la res di re i to de cré di to
con tra ela, nas con di ções cons tan tes da es cri tu ra de
emis são e, se hou ver, do cer ti fi ca do.” (NR)

“Art. 54. ..............................................................
§ 1º A de bên tu re po de rá con ter cláu su la de cor -

re ção mo ne tá ria, com base nos co e fi ci en tes fi xa dos
para cor re ção de tí tu los da dí vi da pú bli ca, na va ri a ção 
da taxa cam bi al ou em ou tros re fe ren ci a is não ex pres -
sa men te ve da dos em lei.

§ 2º A es cri tu ra de de bên tu re po de rá as se gu rar
ao de ben tu ris ta a op ção de es co lher re ce ber o pa ga -
men to do prin ci pal e aces só ri os, quan do do ven ci -
men to, amor ti za ção ou res ga te, em mo e da ou em
bens ava li a dos nos ter mos do art. 8º." (NR)

“Art. 59. ..............................................................
...........................................................................
§ 1º Na com pa nhia aber ta, o con se lho de ad mi -

nis tra ção po de rá de li be rar so bre a emis são de de -
bên tu res sim ples, não con ver sí ve is em ações e sem
ga ran tia real, e a as sem bléia ge ral pode de le gar ao
con se lho de ad mi nis tra ção a de li be ra ção so bre as
con di ções de que tra tam os in ci sos VI a VIII des te ar ti -
go e so bre a opor tu ni da de da emis são.

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

“Art. 62. Ne nhu ma emis são de de bên tu res será
fe i ta sem que te nham sido sa tis fe i tos os se guin tes re -
qui si tos:

I – ar qui va men to, no re gis tro do co mér cio, e pu -
bli ca ção da ata da as sem bléia ge ral, ou do con se lho
de ad mi nis tra ção, que de li be rou so bre a emis são;

II – ins cri ção da es cri tu ra de emis são no re gis tro 
do co mér cio;

III – ....................................................................
...........................................................................
§ 4º Os re gis tros do co mér cio man te rão li vro es -

pe ci al para ins cri ção das emis sões de de bên tu res, no 
qual se rão ano ta das as con di ções es sen ci a is de cada 
emis são." (NR)

“Art. 63. ..............................................................
§ 1º As de bên tu res po dem ser ob je to de de pó si -

to com emis são de cer ti fi ca do, nos ter mos do art. 43.
§ 2º A es cri tu ra de emis são pode es ta be le cer

que as de bên tu res se jam man ti das em con tas de cus -
tó dia, em nome de seus ti tu la res, na ins ti tu i ção que
de sig nar, sem emis são de cer ti fi ca dos, apli can do-se,
no que cou ber, o dis pos to no art. 41." (NR)

“Art. 68. ..............................................................
§ 1º ....................................................................
c) no ti fi car os de ben tu ris tas, no pra zo má xi mo

de 60 (ses sen ta) dias, de qual quer ina dim ple men to,
pela com pa nhia, de obri ga ções as su mi das na es cri -
tu ra da emis são.

.................................................................."(NR)
“Art. 109. ............................................................
§ 3º O es ta tu to da so ci e da de pode es ta be le cer

que as di ver gên ci as en tre os aci o nis tas e a com pa -
nhia, ou en tre os aci o nis tas con tro la do res e os aci o -
nis tas mi no ri tá ri os, po de rão ser so lu ci o na dos me di -
an te ar bi tra gem, nos ter mos em que es pe ci fi car."
(NR)

“Art. 115. O aci o nis ta deve exer cer o di re i to a
voto no in te res se da com pa nhia; con si de rar-se-á abu -
si vo o voto exer ci do com o fim de ca u sar dano à com -
pa nhia ou a ou tros aci o nis tas, ou de ob ter, para si ou
para ou trem, van ta gem a que não faz jus e de que re -
sul te, ou pos sa re sul tar, pre ju í zo para a com pa nhia ou 
para ou tros aci o nis tas.

...........................................................................
§ 5º Po de rá ser con vo ca da as sem bléia ge ral

para de li be rar quan to à exis tên cia de con fli to de in te -
res ses e à res pec ti va so lu ção, por aci o nis tas que re -
pre sen tem 10% (dez por cen to), no mí ni mo, do ca pi tal 
so ci al, ob ser va do o dis pos to no pa rá gra fo úni co, alí -
nea c, par te fi nal, do art. 123.



§ 6º A as sem bléia a que se re fe re o pa rá gra fo
an te ri or tam bém po de rá ser con vo ca da por ti tu la res
de ações com di re i to a voto que re pre sen tem, no mí -
ni mo, 5% (cin co por cen to) do ca pi tal vo tan te.

§ 7º No cur so da as sem bléia ge ral or di ná ria ou
ex tra or di ná ria, os aci o nis tas a que se re fe re o pa rá -
gra fo an te ri or po de rão re que rer que se de li be re so bre 
a exis tên cia de con fli to de in te res ses, não obs tan te a
ma té ria não cons tar da or dem do dia.

§ 8º De ca i rão do di re i to de con vo car a as sem -
bléia de que tra ta o § 5º os aci o nis tas que não o fi ze -
rem no pra zo de 30 (trin ta) dias, con ta dos da data em
que ti ve rem ciên cia ine quí vo ca do po ten ci al con fli to
de in te res ses.

§ 9º Caso a as sem bléia ge ral, por ma i o ria de vo -
tos, de li be re ha ver con fli to de in te res ses, de ve rá es -
pe ci fi car as ma té ri as nas qua is o aci o nis ta em si tu a -
ção de con fli to fi ca rá im pe di do de vo tar.

§ 10. A as sem bléia es pe ci fi ca da no pa rá gra fo
an te ri or po de rá de le gar, com a con cor dân cia das par -
tes, à ar bi tra gem a so lu ção do con fli to." (NR)

“Art. 118. Os acor dos de aci o nis tas, so bre a
com pra e ven da de suas ações, pre fe rên cia para ad -
qui ri-las, exer cí cio do di re i to a voto, ou do po der de
con tro le de ve rão ser ob ser va dos pela com pa nhia
quan do ar qui va dos na sua sede.

...........................................................................
§ 3º Nas con di ções pre vis tas no acor do, os aci o -

nis tas po dem pro mo ver a exe cu ção es pe cí fi ca das
obri ga ções as su mi das e a sen ten ça ju di ci al, uma vez
tran si ta da em jul ga do, ou a de ci são pro fe ri da por ju í zo 
ar bi tral, que con de na rem o aci o nis ta a pro fe rir voto
nos ter mos de acor do de aci o nis tas, pro du zi rá to dos
os efe i tos do voto não pro fe ri do.

...........................................................................
§ 6º O acor do de aci o nis tas cujo pra zo for fi xa do

em fun ção de ter mo ou con di ção re so lu ti va so men te
pode ser de nun ci a do se gun do suas es ti pu la ções.

§ 7º O man da to ou tor ga do nos ter mos de acor -
do de aci o nis tas para pro fe rir, em as sem bléia ge ral ou 
es pe ci al, voto con tra ou a fa vor de de ter mi na da de li -
be ra ção, po de rá pre ver pra zo su pe ri or ao cons tan te
do § 1º do art. 126 des ta lei.

§ 8º O pre si den te da as sem bléia ou do ór gão co -
le gi a do de de li be ra ção da com pa nhia não com pu ta rá
o voto pro fe ri do com in fra ção a acor do de aci o nis tas
de vi da men te ar qui va do.

§ 9º O não-com pa re ci men to à as sem bléia ou às
re u niões dos ór gãos de ad mi nis tra ção da com pa nhia, 
bem como as abs ten ções de voto de qual quer par te
de acor do de aci o nis tas ou de mem bros do con se lho

de ad mi nis tra ção ele i tos nos ter mos de acor do de aci -
o nis tas, as se gu ra à par te pre ju di ca da o di re i to de vo -
tar com as ações per ten cen tes ao aci o nis ta au sen te
ou omis so e, no caso de mem bro do con se lho de ad -
mi nis tra ção, pelo con se lhe i ro ele i to com os vo tos da
par te pre ju di ca da.

§ 10. Os aci o nis tas vin cu la dos a acor do de aci o -
nis tas de ve rão in di car, no ato de ar qui va men to, re pre -
sen tan te para co mu ni car-se com a com pa nhia, para
pres tar ou re ce ber in for ma ções, quan do so li ci ta das.

§ 11. A com pa nhia po de rá so li ci tar aos mem -
bros do acor do es cla re ci men to so bre suas cláu su -
las." (NR)

“Art. 122. Com pe te pri va ti va men te à as sem bléia 
ge ral:

I – re for mar o es ta tu to so ci al;
II – ele ger ou des ti tu ir, a qual quer tem po, os ad -

mi nis tra do res e fis ca is da com pa nhia, res sal va do o
dis pos to no in ci so II do art. 142;

III – to mar, anu al men te, as con tas dos ad mi nis -
tra do res, e de li be rar so bre as de mons tra ções fi nan -
ce i ras por eles apre sen ta das;

IV – au to ri zar a emis são de de bên tu res, res sal -
va do o dis pos to no art 59, § lº;

V – sus pen der o exer cí cio dos di re i tos do aci o -
nis ta (art. 120);

VI – de li be rar so bre a ava li a ção de bens com
que o aci o nis ta con cor rer para a for ma ção do ca pi tal
so ci al;

VII – au to ri zar a emis são de par tes be ne fi ciá ri as;
VIII – de li be rar so bre trans for ma ção, fu são, in -

cor po ra ção e ci são da com pa nhia, sua dis so lu ção e
li qui da ção, ele ger e des ti tu ir li qui dan tes e jul gar-lhes
as con tas; e

IX – au to ri zar os ad mi nis tra do res a con fes sar fa -
lên cia e pe dir con cor da ta; e

Pa rá gra fo úni co. Em caso de ur gên cia, a con fis -
são de fa lên cia ou o pe di do de con cor da ta po de rá ser
for mu la do pe los ad mi nis tra do res, com a con cor dân -
cia do aci o nis ta con tro la dor, se hou ver, con vo can -
do-se ime di a ta men te a as sem bléia ge ral, para ma ni -
fes tar-se so bre a ma té ria." (NR)

“Art. 124. ............................................................
...........................................................................
§ 1º A pri me i ra con vo ca ção da as sem bléia ge ral

de ve rá ser fe i ta:
I – na com pa nhia fe cha da, com oito dias de an -

te ce dên cia, no mí ni mo, con ta do o pra zo da pu bli ca -
ção do pri me i ro anún cio; não se re a li zan do a as sem -
bléia, será pu bli ca do novo anún cio, de se gun da con -
vo ca ção, com an te ce dên cia mí ni ma de cin co dias;



II – na com pa nhia aber ta, o pra zo de an te ce dên -
cia da pri me i ra con vo ca ção será de quin ze dias e o da 
se gun da con vo ca ção de oito dias.

...........................................................................
§ 5º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de rá,

a seu ex clu si vo cri té rio, me di an te de ci são fun da men -
ta da de seu Co le gi a do, a pe di do de qual quer aci o nis -
ta, e ou vi da a com pa nhia:

I – au men tar, para até 30 (trin ta) dias, a con tar
da data em que os do cu men tos re la ti vos às ma té ri as
a se rem de li be ra das fo rem co lo ca dos à dis po si ção
dos aci o nis tas, o pra zo de an te ce dên cia de pu bli ca -
ção do pri me i ro anún cio de con vo ca ção da as sem -
bléia ge ral de com pa nhia aber ta, quan do esta ti ver
por ob je to ope ra ções que, por sua com ple xi da de, exi -
jam ma i or pra zo para que pos sam ser co nhe ci das e
ana li sa das pe los aci o nis tas.

II – in ter rom per, por até 15 dias, o cur so do pra -
zo de an te ce dên cia da con vo ca ção de as sem bléia
ge ral ex tra or di ná ria de com pa nhia aber ta, a fim de
co nhe cer e ana li sar as pro pos tas a se rem sub me ti -
das à as sem bléia e, se for o caso, in for mar à com pa -
nhia, até o tér mi no da in ter rup ção, as ra zões pe las
qua is en ten de que a de li be ra ção pro pos ta à as sem -
bléia vi o la dis po si ti vos le ga is ou re gu la men ta res.

§ 6º As com pa nhi as aber tas com ações ad mi ti -
das à ne go ci a ção em bol sa de va lo res de ve rão re me -
ter, na data da pu bli ca ção do anún cio de con vo ca ção
da as sem bléia, à bol sa de va lo res em que suas ações 
fo rem mais ne go ci a das, os do cu men tos pos tos à dis -
po si ção dos aci o nis tas para de li be ra ção na as sem -
bléia ge ral." (NR)

“Art. 133. ............................................................
IV – o pa re cer do con se lho fis cal, in clu si ve vo tos 

dis si den tes, se hou ver; e
V – de ma is do cu men tos per ti nen tes a as sun tos

in clu í dos na or dem do dia.
...........................................................................
§ 3º Os do cu men tos re fe ri dos nes te ar ti go, à ex -

ce ção dos cons tan tes dos in ci sos IV e V, se rão pu bli -
ca dos até cin co dias, pelo me nos, an tes da data mar -
ca da para a re a li za ção da as sem bléia ge ral.

................................................................."(NR) .
“Art. 135. ............................................................
...........................................................................
§ 3º Os do cu men tos per ti nen tes à ma té ria a ser

de ba ti da na as sem bléia ge ral ex tra or di ná ria de ve rão
ser pos tos à dis po si ção dos aci o nis tas, na sede da
com pa nhia, por oca sião da pu bli ca ção do pri me i ro
anún cio de con vo ca ção da as sem bléia ge ral" (NR)

“Art. 136. ............................................................

I – cri a ção de ações pre fe ren ci a is ou au men to
de clas se de ações pre fe ren ci a is exis ten tes, sem
guar dar pro por ção com as de ma is clas ses de ações
pre fe ren ci a is, sal vo se já pre vis tos ou au to ri za dos
pelo es ta tu to;

§ 3º O dis pos to no § 2º des te ar ti go apli ca-se
tam bém às as sem bléi as es pe ci a is de aci o nis tas pre -
fe ren ci a is de que tra ta o § 1º.

.................................................................."(NR)
“Art. 137. A apro va ção das ma té ri as pre vis tas

nos in ci sos I a VI e IX do ar ti go 136 dá ao aci o nis ta
dis si den te o di re i to de re ti rar-se da com pa nhia, me di -
an te re em bol so do va lor das suas ações (art. 45), ob -
ser va das as se guin tes nor mas:

. ..........................................................................
II – nos ca sos dos in ci sos IV e V, não terá di re i to

de re ti ra da o ti tu lar de ação de es pé cie ou clas se que
te nha li qui dez e dis per são no mer ca do, con si de ran -
do-se ha ver:

a) li qui dez, quan do a es pé cie ou clas se de ação, 
ou cer ti fi ca do que a re pre sen te, in te gre ín di ce ge ral
re pre sen ta ti vo de car te i ra de va lo res mo bi liá ri os ad -
mi ti do à ne go ci a ção no mer ca do de va lo res mo bi liá ri -
os, no Bra sil ou no ex te ri or, de fi ni do pela Co mis são de 
Va lo res Mo bi liá ri os; e

b) dis per são, quan do o aci o nis ta con tro la dor, a
so ci e da de con tro la do ra ou ou tras so ci e da des sob
seu con tro le de ti ve rem me nos da me ta de da es pé cie
ou clas se de ação.

III – no caso do in ci so IX, so men te ha ve rá di re i to 
de re ti ra da se a ci são im pli car:

a) mu dan ça do ob je to so ci al, sal vo quan do o pa -
tri mô nio cin di do for ver ti do para so ci e da de cuja ati vi -
da de pre pon de ran te co in ci da com a de cor ren te do
ob je to so ci al da so ci e da de cin di da;

b) re du ção do di vi den do obri ga tó rio; ou
c) par ti ci pa ção em gru po de so ci e da des.
IV – o re em bol so da ação deve ser re cla ma do à

com pa nhia no pra zo de 30 (trin ta) dias con ta dos da
pu bli ca ção da ata da as sem bléia ge ral.

V – o pra zo para o dis si den te de de li be ra ção de
as sem bléia es pe ci al (art. 136, § 1º) será con ta do da
pu bli ca ção da res pec ti va ata.

VI – o pa ga men to do re em bol so so men te po de -
rá ser exi gi do após a ob ser vân cia do dis pos to no § 3º
e, se for o caso, da ra ti fi ca ção da de li be ra ção pela as -
sem bléia ge ral.

§ 2º O di re i to de re em bol so po de rá ser exer ci do
no pra zo pre vis to nos in ci sos IV ou V do ca put des te
ar ti go, con for me o caso, ain da que o ti tu lar das ações



te nha se abs ti do de vo tar con tra a de li be ra ção ou não
te nha com pa re ci do à as sem bléia.

§ 3º Nos dez dias sub se qüen tes ao tér mi no do
pra zo de que tra tam os in ci sos IV e V do ca put des te
ar ti go, con for me o caso, con ta dos da pu bli ca ção da
ata da as sem bléia ge ral ou da as sem bléia es pe ci al
que ra ti fi car a de li be ra ção, é fa cul ta do aos ór gãos da
ad mi nis tra ção con vo car a as sem bléia ge ral para ra ti -
fi car ou re con si de rar a de li be ra ção, se en ten de rem
que o pa ga men to do pre ço do re em bol so das ações
aos aci o nis tas dis si den tes que exer ce ram o di re i to de
re ti ra da porá em ris co a es ta bi li da de fi nan ce i ra da
em pre sa.

................................................................."(NR) .
“Art. 140. ............................................................
I – o nú me ro de con se lhe i ros, ou o má xi mo e mí -

ni mo per mi ti dos, e o pro ces so de es co lha e subs ti tu i -
ção do pre si den te do con se lho pela as sem bléia ou
pelo pró prio con se lho;

...........................................................................
IV – as nor mas so bre con vo ca ção, ins ta la ção e

fun ci o na men to do con se lho, que de li be ra rá por ma i o -
ria de vo tos, po den do o es ta tu to es ta be le cer quo rum
qua li fi ca do para cer tas de li be ra ções, des de que es -
pe ci fi que as ma té ri as.

Pa rá gra fo úni co. O es ta tu to po de rá pre ver a par -
ti ci pa ção no con se lho de re pre sen tan tes dos em pre -
ga dos, es co lhi do pelo voto des tes, em ele i ção di re ta,
or ga ni za da pela em pre sa, em con jun to com as en ti -
da des sin di ca is que os re pre sen tem".(NR)

“Art. 141 .............................................................
§ 4º Te rão di re i to de ele ger e des ti tu ir um mem -

bro e seu su plen te do con se lho de ad mi nis tra ção, em
vo ta ção em se pa ra do na as sem bléia ge ral, ex clu í do o 
aci o nis ta con tro la dor, a ma i o ria dos ti tu la res, res pec -
ti va men te:

I – de ações de emis são de com pa nhia aber ta
com di re i to a voto, que re pre sen tem, pelo me nos,
15% (quin ze por cen to) do to tal das ações com di re i to
a voto; e

II – de ações pre fe ren ci a is sem di re i to a voto ou
com voto res tri to de emis são de com pa nhia aber ta,
que re pre sen tem, no mí ni mo, 10% (dez por cen to) do
ca pi tal so ci al, que não hou ve rem exer ci do o di re i to
pre vis to no es ta tu to, em con for mi da de com o art. 18.

§ 5º Ve ri fi can do-se que nem os ti tu la res de
ações com di re i to a voto e nem os ti tu la res de ações
pre fe ren ci a is sem di re i to a voto ou com voto res tri to
per fi ze ram, res pec ti va men te, o quo rum exi gi do nos
in ci sos I e II do pa rá gra fo an te ri or, ser-lhes-á fa cul ta -
do agre gar suas ações para ele ge rem em con jun to

um mem bro e seu su plen te para o con se lho de ad mi -
nis tra ção, ob ser van do-se, nes sa hi pó te se, o quo rum
exi gi do pelo in ci so II do alu di do pa rá gra fo.

§ 6º So men te po de rão exer cer o di re i to pre vis to
no § 4º os aci o nis tas que com pro va rem a ti tu la ri da de
inin ter rup ta da par ti ci pa ção aci o ná ria ali exi gi da du -
ran te o pe río do de três me ses, no mí ni mo, ime di a ta -
men te an te ri or à re a li za ção da as sem bléia ge ral.

§ 7º Sem pre que, cu mu la ti va men te, a ele i ção do 
con se lho de ad mi nis tra ção se der pelo sis te ma do
voto múl ti plo e os ti tu la res de ações or di ná ri as ou pre -
fe ren ci a is exer ce rem a prer ro ga ti va de ele ger con se -
lhe i ro, será as se gu ra do a aci o nis ta ou gru po de aci o -
nis tas vin cu la dos por acor do de vo tos que de te nham
mais do que 50% (cin qüen ta por cen to) das ações
com di re i to de voto o di re i to de ele ger con se lhe i ros
em nú me ro igual ao dos ele i tos pe los de ma is aci o nis -
tas, mais um, in de pen den te men te do nú me ro de con -
se lhe i ros que, se gun do o es ta tu to, com po nha o ór -
gão.

§ 8º A com pa nhia de ve rá man ter re gis tro com a
iden ti fi ca ção dos aci o nis tas que exer ce rem a prer ro -
ga ti va a que se re fe re o § 4º

§ 9º A no me a ção de mem bro do con se lho de
ad mi nis tra ção fi ca rá pre ju di ca da sem pre que o Con -
se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE
con si de rar que a re fe ri da no me a ção en vol ve ris cos
para a li vre con cor rên cia.“ (NR)

”Art. 142. Com pe te ao con se lho de ad mi nis tra -
ção:

...........................................................................
§ 1º Se rão ar qui va das no re gis tro do co mér cio e

pu bli ca das as atas das re u niões do con se lho de ad -
mi nis tra ção que con ti ve rem de li be ra ção des ti na da a
pro du zir efe i tos pe ran te ter ce i ros.

§ 2º A es co lha e a des ti tu i ção do au di tor in de -
pen den te fi ca rá su je i ta a veto, de vi da men te fun da -
men ta do, dos con se lhe i ros ele i tos na for ma do art.
141, § 4º, se hou ver.“ (NR)

”Art. 143. A di re to ria será com pos ta por dois ou
mais di re to res, ele i tos e des ti tu í ve is a qual quer tem po 
pelo con se lho de ad mi nis tra ção, ou, se ine xis ten te,
pela as sem bléia ge ral, na qual apli car-se-á o dis pos to 
no art. 141 des ta lei, de ven do o es ta tu to es ta be le cer:

................................................................."(NR) .
“Art. 146. Po de rão ser ele i tos para mem bros dos 

ór gãos de ad mi nis tra ção pes so as na tu ra is, de ven do
os di re to res e dois ter ços dos mem bros do con se lho
de ad mi nis tra ção re si dir no País.

§ 1º A ata da as sem bléia ge ral ou da re u nião do
con se lho de ad mi nis tra ção que ele ger ad mi nis tra do -



res de ve rá con ter a qua li fi ca ção e o pra zo de ges tão
de cada um dos ele i tos, de ven do ser ar qui va da no re -
gis tro do co mér cio e pu bli ca da.

§ 2º A pos se do con se lhe i ro re si den te ou do mi -
ci li a do no ex te ri or fica con di ci o na da à cons ti tu i ção de
re pre sen tan te re si den te no País, com po de res para
re ce ber ci ta ção em ações con tra ele pro pos tas com
base na le gis la ção so ci e tá ria, me di an te pro cu ra ção
com pra zo de va li da de que de ve rá es ten der-se por,
no mí ni mo, três anos após o tér mi no do pra zo de ges -
tão do con se lhe i ro.

Art. 147...............................................................
...........................................................................
§ 3º O con se lhe i ro deve ter re pu ta ção ili ba da,

não po den do ser ele i to, sal vo dis pen sa da as sem -
bléia ge ral, aque le que:

I – ocu par car gos em so ci e da des que pos sam
ser con si de ra das con cor ren tes no mer ca do, em es -
pe ci al, em con se lhos con sul ti vos, de ad mi nis tra ção
ou fis cal; e

II – ti ver in te res se con fli tan te com a so ci e da de.
§ 4º A com pro va ção do cum pri men to das con di -

ções pre vis tas no pa rá gra fo an te ri or será efe tu a da
por meio de de cla ra ção fir ma da pelo con se lhe i ro ele i -
to nos ter mos de fi ni dos pela Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os, com vis tas ao dis pos to nos ar ti gos 145 e
159, sob as pe nas da lei.

”Art. 149 .............................................................
§ 1º Se o ter mo não for as si na do nos trin ta dias

se guin tes à no me a ção, esta to mar-se-á sem efe i to,
sal vo jus ti fi ca ção ace i ta pelo ór gão da ad mi nis tra ção
para o qual ti ver sido ele i to.

§ 2º O ter mo de pos se de ve rá con ter, sob pena
de nu li da de, a in di ca ção de pelo me nos um do mi cí lio
no qual, o ad mi nis tra dor re ce be rá as ci ta ções e in ti -
ma ções em pro ces sos ad mi nis tra ti vos e ju di ci a is re la -
ti vos a atos de sua ges tão, as qua is re pu tar-se-ão
cum pri das me di an te en tre ga no do mi cí lio in di ca do, o
qual so men te po de rá ser al te ra do me di an te co mu ni -
ca ção por es cri to à com pa nhia." (NR)

”Art. 155 .............................................................
§ 4º É ve da da a uti li za ção de in for ma ção re le -

van te ain da não di vul ga da, por qual quer pes soa que
a ela te nha tido aces so, com a fi na li da de de au fe rir
van ta gem, para si ou para ou trem, no mer ca do de va -
lo res mo bi liá ri os." (NR)

“Art. 157 .............................................................
§ 6º Os ad mi nis tra do res da com pa nhia aber ta

de ve rão in for mar ime di a ta men te, nos ter mos e na for -
ma de ter mi na dos pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá -
ri os, a esta e às bol sas de va lo res ou en ti da des do

mer ca do de bal cão or ga ni za do nas qua is os va lo res
mo bi liá ri os de emis são da com pa nhia es te jam ad mi ti -
dos à ne go ci a ção, as mo di fi ca ções em suas po si ções 
aci o ná ri as na com pa nhia."(NR) 

“Art. 161. ............................................................
...........................................................................
§ 5º Na com pa nhia aber ta, o con se lho fis cal

será com pos to de três mem bros e su plen tes em igual
nú me ro, aci o nis tas ou não, ele i tos por as sem bléia, e,
na sua cons ti tu i ção, se rão ob ser va das as se guin tes
nor mas:

a) os ti tu la res de ações pre fe ren ci a is sem di re i to 
de voto ou com voto res tri to, em con jun to com os ti tu -
la res de ações or di ná ri as, ex clu í do o aci o nis ta con tro -
la dor, te rão di re i to de ele ger, em vo ta ção em se pa ra -
do, um mem bro e res pec ti vo su plen te;

b) o aci o nis ta con tro la dor terá di re i to de ele ger
um mem bro e seu res pec ti vo su plen te;

c) o ter ce i ro mem bro e seu res pec ti vo su plen te
se rão ele i tos em co mum acor do, pe los aci o nis tas re -
fe ri dos nas alí ne as a e b aci ma, de ven do cada gru po
in di car um re pre sen tan te para, em as sem bléia, pro -
ce der à ele i ção. Não ha ven do con sen so, a as sem -
bléia de li be ra rá por ma i o ria de vo tos, ca ben do a cada
ação, in de pen den te de sua es pé cie ou clas se, o di re i -
to a um voto.

§ 6º Os mem bros do con se lho fis cal e seus su -
plen tes exer ce rão seus car gos até a pri me i ra as sem -
bléia ge ral or di ná ria que se re a li zar após a sua ele i -
ção, e po de rão ser re e le i tos.

§ 7º A fun ção de mem bro do con se lho fis cal é in -
de le gá vel.“ (NR)

”Art. 163. Com pe te ao con se lho fis cal:
I – fis ca li zar, por qual quer de seus mem bros, os

atos dos ad mi nis tra do res e ve ri fi car o cum pri men to
dos seus de ve res le ga is e es ta tu tá ri os;

...........................................................................
IV – de nun ci ar, por qual quer de seus mem bros,

aos ór gãos de ad mi nis tra ção e, se es tes não to ma -
rem as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a pro te ção dos
in te res ses da com pa nhia, à as sem bléia ge ral, os er -
ros, fra u des ou cri mes que des co bri rem, e su ge rir
pro vi dên ci as úte is à com pa nhia;

§ 2º O con se lho fis cal, a pe di do de qual quer dos
seus mem bros, so li ci ta rá aos ór gãos de ad mi nis tra -
ção es cla re ci men tos ou in for ma ções, des de que re la -
ti vas à sua fun ção fis ca li za do ra, as sim como a ela bo -
ra ção de de mons tra ções fi nan ce i ras ou con tá be is es -
pe ci a is.

.................................................................."(NR)
”Art. 164 .............................................................



Pa rá gra fo úni co. Os pa re ce res e re pre sen ta -
ções do con se lho fis cal, ou de qual quer um de seus
mem bros, po de rão ser apre sen ta dos e li dos na as -
sem bléia ge ral, in de pen den te men te de pu bli ca ção e
ain da que a ma té ria não cons te da or dem do dia."
(NR)

“Art. 165. Os mem bros do con se lho fis cal têm os 
mes mos de ve res dos ad mi nis tra do res de que tra tam
os ar ti gos 153 a 156 e res pon dem pe los da nos re sul -
tan tes de omis são no cum pri men to de seus de ve res e 
de atos pra ti ca dos com cul pa ou dolo, ou com vi o la -
ção da lei ou do es ta tu to.

§ 1º Os mem bros do con se lho fis cal de ve rão
exer cer suas fun ções no ex clu si vo in te res se da com -
pa nhia; con si de rar-se-á abu si vo o exer cí cio da fun ção 
com o fim de ca u sar dano à com pa nhia, ou aos seus
aci o nis tas ou ad mi nis tra do res, ou de ob ter, para si ou
para ou trem, van ta gem a que não faz jus e de que re -
sul te, ou pos sa re sul tar, pre ju í zo para a com pa nhia,
seus aci o nis tas ou ad mi nis tra do res.

§ 2º O mem bro do con se lho fis cal não é res pon -
sá vel pe los atos ilí ci tos de ou tros mem bros, sal vo se
com eles foi co ni ven te, ou se con cor rer para a prá ti ca
do ato.

§ 3º A res pon sa bi li da de dos mem bros do con se -
lho fis cal por omis são no cum pri men to de seus de ve -
res é so li dá ria, mas dela se exi me o mem bro dis si -
den te que fi zer con sig nar sua di ver gên cia em ata da
re u nião do ór gão e a co mu ni car aos ór gãos da ad mi -
nis tra ção e à as sem bléia ge ral.

“Art. 172. O es ta tu to da com pa nhia aber ta que
con ti ver au to ri za ção para o au men to do ca pi tal pode
pre ver a emis são, sem di re i to de pre fe rên cia para os
an ti gos aci o nis tas, ou com re du ção do pra zo de que
tra ta o § 4º do ar ti go 171, de ações e de bên tu res con -
ver sí ve is em ações, ou bô nus de subs cri ção, cuja co -
lo ca ção seja fe i ta me di an te:

I – ven da, no País ou no ex te ri or, em bol sa de
va lo res ou me di an te dis tri bu i ção no mer ca do de
emis são pú bli ca que as se gu re efe ti va dis per são de tí -
tu los, a ser de fi ni da pela Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os, ou

II – per mu ta por ações, em ofer ta pú bli ca de
aqui si ção de con tro le nos ter mos dos arts. 257 e 263.

................................................................."(NR) .
“Art. 196. ............................................................
...........................................................................
§ 2º O or ça men to po de rá ser apro va do pela as -

sem bléia ge ral or di ná ria que de li be rar so bre o ba lan -
ço do exer cí cio e será re vi sa do anu al men te, quan do
ti ver du ra ção su pe ri or a um exer cí cio so ci al. (NR)

“Art. 197. No exer cí cio em que o mon tan te do di -
vi den do obri ga tó rio, cal cu la do nos ter mos do es ta tu to 
ou do art. 202, ul tra pas sar a par ce la re a li za da do lu -
cro lí qui do do exer cí cio, a as sem bléia ge ral po de rá,
por pro pos ta dos ór gãos de ad mi nis tra ção, des ti nar o
ex ces so à cons ti tu i ção de re ser va de lu cros a re a li zar.

§ 1º Para os efe i tos des te ar ti go, con si de ra-se
re a li za da a par ce la do lu cro lí qui do do exer cí cio que
ex ce der da soma dos se guin tes va lo res:

a) o re sul ta do lí qui do po si ti vo da equi va lên cia
pa tri mo ni al (art. 248); e

b) o lu cro, ga nho ou ren di men to em ope ra ções
cujo pra zo de re a li za ção fi nan ce i ra ocor ra após o tér -
mi no do exer cí cio so ci al se guin te.

§ 2º A re ser va de lu cros a re a li zar so men te po -
de rá ser uti li za da para pa ga men to do di vi den do obri -
ga tó rio e, para efe i to do in ci so III do art. 202. se rão
con si de ra dos como in te gran tes da re ser va os lu cros a 
re a li zar de cada exer cí cio que fo rem os pri me i ros a
se rem re a li za dos em di nhe i ro." (NR)

“Art. 202. Os aci o nis tas têm di re i to de re ce ber
como di vi den do obri ga tó rio, em cada exer cí cio, a par -
ce la dos lu cros es ta be le ci da no es ta tu to ou, se este
for omis so, a im por tân cia de ter mi na da de acor do com 
as se guin tes nor mas:

I – me ta de do lu cro lí qui do do exer cí cio di mi nu í -
do ou acres ci do dos se guin tes va lo res:

a) im por tân cia des ti na da à cons ti tu i ção da re -
ser va le gal (art. 193); e

b) im por tân cia des ti na da à for ma ção da re ser va 
para con tin gên ci as (art. 195) e re ver são da mes ma
re ser va for ma da em exer cí ci os an te ri o res.

II – o pa ga men to do di vi den do de ter mi na do nos
ter mos do in ci so an te ri or po de rá ser li mi ta do ao mon -
tan te do lu cro lí qui do do exer cí cio que ti ver sido re a li -
za do, des de que a di fe ren ça seja re gis tra da como re -
ser va de lu cros a re a li zar (art. 197);

III – os lu cros re gis tra dos na re ser va de lu cros
a– re a li zar, quan do re a li za dos e se não ti ve rem sido
ab sor vi dos por pre ju í zos em exer cí ci os sub se qüen -
tes, de ve rão ser acres ci dos ao pri me i ro di vi den do de -
cla ra do após a re a li za ção.

...........................................................................
§ 2º Qu an do o es ta tu to for omis so e a as sem -

bléia ge ral de li be rar al te rá-lo para in tro du zir nor ma
so bre a ma té ria, o di vi den do obri ga tó rio não po de rá
ser in fe ri or a 25% (vin te e cin co por cen to) do lu cro lí -
qui do ajus ta do nos ter mos do in ci so I des te ar ti go.

§ 3º A as sem bléia ge ral pode, des de que não
haja opo si ção de qual quer aci o nis ta pre sen te, de li be -
rar a dis tri bu i ção de di vi den do in fe ri or ao obri ga tó rio,



nos ter mos des te ar ti go, ou a re ten ção de todo o lu cro
lí qui do, nas se guin tes so ci e da des:

I – com pa nhi as aber tas ex clu si va men te para a
cap ta ção de re cur sos por de bên tu res não con ver sí ve -
is em ações;

II – com pa nhi as fe cha das, ex ce to nas con tro la -
das por com pa nhi as aber tas que não se en qua drem
na con di ção pre vis ta na alí nea an te ri or.

...........................................................................
§ 6º Os lu cros não des ti na dos nos ter mos dos

arts. 193 a 197 de ve rão ser dis tri bu í dos como di vi den -
dos." (NR)

“Art. 242. (Re vo ga do).”
“Art. 264. Na in cor po ra ção, pela con tro la do ra,

de com pa nhia con tro la da, a jus ti fi ca ção, apre sen ta da 
à as sem bléia ge ral da con tro la da, de ve rá con ter,
além das in for ma ções pre vis tas nos arts. 224 e 225, o
cál cu lo das re la ções de subs ti tu i ção das ações dos
aci o nis tas não con tro la do res da con tro la da com base
no va lor do pa tri mô nio lí qui do das ações da con tro la -
do ra e da con tro la da, ava li a dos os dois pa tri mô ni os
se gun do os mes mos cri té ri os e na mes ma data, a
pre ços de mer ca do, ou com base em ou tro cri té rio
ace i to pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, no caso
de com pa nhi as aber tas.

§ 1º A ava li a ção dos dois pa tri mô ni os será fe i ta
por três pe ri tos ou em pre sa es pe ci a li za da e, no caso
de com pa nhi as aber tas, por em pre sa es pe ci a li za da.

§ 2º Para efe i to da com pa ra ção re fe ri da nes te
ar ti go, as ações do ca pi tal da con tro la da de pro pri e -
da de da con tro la do ra se rão ava li a das, no pa tri mô -
nio des ta, em con for mi da de com o dis pos to no ca -
put.

§ 3º Se as re la ções de subs ti tu i ção das ações dos
aci o nis tas não con tro la do res, pre vis tas no pro to co lo da
in cor po ra ção, fo rem me nos van ta jo sas que as re sul tan -
tes da com pa ra ção pre vis ta nes te ar ti go, os aci o nis tas
dis si den tes da de li be ra ção da as sem bléia ge ral da con -
tro la da que apro var a ope ra ção, po de rão op tar, no pra -
zo pre vis to no art. 230, en tre o va lor de re em bol so fi xa -
do nos ter mos do art. 45 e o va lor apu ra do em con for mi -
da de com o dis pos to no ca put, ob ser va do o dis pos to no 
art. 137, in ci so II.

§ 4º Apli cam-se as nor mas pre vis tas nes te ar ti -
go à in cor po ra ção de con tro la do ra por sua con tro la -
da, à fu são de com pa nhia con tro la do ra com a con tro -
la da, à in cor po ra ção de ações de com pa nhia con tro -
la da ou con tro la do ra, à in cor po ra ção, fu são e in cor -
po ra ção de ações de so ci e da des sob con tro le co -
mum.

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

“Art. 287. Pres cre ve:
...........................................................................
II –  ....................................................................
...........................................................................
g) a ação mo vi da pelo aci o nis ta con tra a com pa -

nhia, qual quer que seja o seu fun da men to." (NR)
“Art. 289. ............................................................
...........................................................................
§ 7º Sem pre ju í zo do dis pos to no ca put des te

ar ti go, as com pa nhi as aber tas po de rão, ain da, dis po -
ni bi li zar as re fe ri das pu bli ca ções pela rede mun di al
de com pu ta do res." (NR)

“Art. 291. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po -
de rá re du zir, me di an te fi xa ção de es ca la em fun ção
do va lor do ca pi tal so ci al, a por cen ta gem mí ni ma apli -
cá vel às com pa nhi as aber tas, es ta be le ci da no art.
105; na alí nea c do pa rá gra fo úni co do art. 123; no ca -
put do art. 141 ; no § 1º do art. 157; no § 4º do art. 159;
no § 2º do art. 161; no § 6º do art. 163; na alí nea a do § 
lº do art. 246; e no art. 277.” 

..................................................................(NR) .
“Art. 294. A com pa nhia fe cha da que ti ver me nos

de vin te aci o nis tas, com pa tri mô nio lí qui do in fe ri or a
R$l.000.000,00 (um mi lhão de re a is), po de rá:

...................................................................”(NR)
Art. 3º Fi cam acres cen ta dos à Lei nº 6.404/76 os 

arts. 4º-A, 116-A, 165-A e 254-A, nos se guin tes ter -
mos:

”Art. 4º-A. Na com pa nhia aber ta, os ti tu la res de,
no mí ni mo, 10% (dez por cen to) das ações em cir cu -
la ção no mer ca do po de rão re que rer aos ad mi nis tra -
do res da com pa nhia que con vo quem as sem bléia es -
pe ci al dos aci o nis tas ti tu la res de ações em cir cu la ção
no mer ca do, para de li be rar so bre a re a li za ção de
nova ava li a ção pelo mes mo ou por ou tro cri té rio, para
efe i to de de ter mi na ção do va lor de ava li a ção da com -
pa nhia, re fe ri do no § 4º do art. 4º.

§ 1º O re que ri men to de ve rá ser apre sen ta do no
pra zo de 15 (quin ze) dias da di vul ga ção do va lor da
ofer ta pú bli ca, de vi da men te fun da men ta do e acom pa -
nha do de ele men tos de con vic ção que de mons trem a
fa lha ou im pre ci são no em pre go da me to do lo gia de cál -
cu lo ou no cri té rio de ava li a ção ado ta do, po den do os
aci o nis tas re fe ri dos no ca put con vo ca rem a as sem bléia 
quan do os ad mi nis tra do res não aten de rem, no pra zo de 
8 (oito) dias, ao pe di do de con vo ca ção.

§ 2º Con si de ram-se ações em cir cu la ção no
mer ca do to das as ações do ca pi tal da com pa nhia
aber ta me nos as de pro pri e da de do aci o nis ta con tro -
la dor, de di re to res, de con se lhe i ros de ad mi nis tra ção
e as em te sou ra ria.



§ 3º Os aci o nis tas que re que re rem a re a li za ção
de nova ava li a ção e aque les que vo ta rem a seu fa vor
de ve rão res sar cir a com pa nhia pe los cus tos in cor ri -
dos, caso o novo va lor seja in fe ri or ou igual ao va lor
ini ci al da ofer ta pú bli ca.

§ 4º Ca be rá à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
dis ci pli nar o dis pos to no art. 40 e nes te ar ti go, e fi xar
pra zos para a efi cá cia des ta re vi são.“ (AC)

”Art. 116-A. O aci o nis ta con tro la dor da com pa -
nhia aber ta e os aci o nis tas, ou gru po de aci o nis tas,
que ele ge rem mem bro do con se lho de ad mi nis tra ção
ou mem bro do con se lho fis cal, de ve rão in for mar ime -
di a ta men te as mo di fi ca ções em sua po si ção aci o ná -
ria na com pa nhia à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
e às Bol sas de Va lo res ou en ti da des do mer ca do de
bal cão or ga ni za do nas qua is os va lo res mo bi liá ri os
de emis são da com pa nhia es te jam ad mi ti dos à ne go -
ci a ção, nas con di ções e na for ma de ter mi na das pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.“ (AC)

”Art. 165-A. Os mem bros do con se lho fis cal da
com pa nhia aber ta de ve rão in for mar ime di a ta men te
as mo di fi ca ções em suas po si ções aci o ná ri as na
com pa nhia à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os e às
Bol sas de Va lo res ou en ti da des do mer ca do de bal -
cão or ga ni za do nas qua is os va lo res mo bi liá ri os de
emis são da com pa nhia es te jam ad mi ti dos à ne go ci a -
ção, nas con di ções e na for ma de ter mi na das pela Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.“ (AC)

”Art. 254-A. A ali e na ção, di re ta ou in di re ta, do
con tro le de com pa nhia aber ta so men te po de rá ser
con tra ta da sob a con di ção, sus pen si va ou re so lu ti va,
de que o ad qui ren te se obri gue a fa zer ofer ta pú bli ca
de aqui si ção das ações com di re i to a voto de pro pri e -
da de dos de ma is aci o nis tas da com pa nhia, de modo
a lhes as se gu rar o pre ço no mí ni mo igual a 80º%  (oi ten -
ta por cen to) do va lor pago por ação com di re i to à
voto, in te gran te do blo co de con tro le.

§ 1º Enten de-se como ali e na ção de con tro le a
trans fe rên cia, de for ma di re ta ou in di re ta, de ações in -
te gran tes do blo co de con tro le, de ações vin cu la das a
acor dos de aci o nis tas e de va lo res mo bi liá ri os con -
ver sí ve is em ações com di re i to a voto, ces são de di re -
i tos de subs cri ção de ações e de ou tros tí tu los ou di -
re i tos re la ti vos a va lo res mo bi liá ri os con ver sí ve is em
ações que ve nham a re sul tar na ali e na ção de con tro le 
aci o ná rio da so ci e da de.

§ 2º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os au to ri -
za rá a ali e na ção de con tro le de que tra ta o ca put,
des de que ve ri fi ca do que as con di ções da ofer ta pú -
bli ca aten dem aos re qui si tos le ga is.

§ 3º Com pe te à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os es ta be le cer nor mas a se rem ob ser va das na ofer ta
pú bli ca de que tra ta o ca put.

§ 4º O ad qui ren te do con tro le aci o ná rio de com -
pa nhia aber ta po de rá ofe re cer aos aci o nis tas mi no ri -
tá ri os a op ção de per ma ne cer na com pa nhia, me di -
an te o pa ga men to de um prê mio equi va len te à di fe -
ren ça en tre o va lor de mer ca do das ações e o va lor
pago por ação in te gran te do blo co de con tro le.

§ 5º As com pa nhi as po de rão con ce der aos seus 
aci o nis tas sem di re i to de voto o di re i to pre vis to nes te
ar ti go em igual da de ou não com as ações com di re i to
a voto, de ven do re gu lar no es ta tu to com pre ci são e
mi nú cia as con di ções do exer cí cio des te di re i to. A
pos te ri or mo di fi ca ção do es ta tu to nes te caso obe de -
ce rá o dis pos to no § lº do art. 136.“(AC)

Art. 4º Os dis po si ti vos aba i xo enu me ra dos da
Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976, pas sam a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

”Art. lº Se rão dis ci pli na das e fis ca li za das de
acor do com esta lei as se guin tes ati vi da des:

I – a emis são e dis tri bu i ção de va lo res mo bi liá ri -
os no mer ca do;

II – a ne go ci a ção e in ter me di a ção no mer ca do
de va lo res mo bi liá ri os;

III – a ne go ci a ção e in ter me di a ção no mer ca do
de de ri va ti vos;

IV – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as ope ra -
ções das Bol sas de Va lo res;

V – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as ope ra -
ções das Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros;

VI – a ad mi nis tra ção de car te i ras e a cus tó dia de 
va lo res mo bi liá ri os;

VII – a au di to ria das com pa nhi as aber tas;
VIII – os ser vi ços de con sul tor e ana lis ta de va lo -

res mo bi liá ri os.“(NR)
”Art. 2º São va lo res mo bi liá ri os su je i tos ao re gi -

me des ta lei:
I – as ações, de bên tu res e bô nus de subs cri ção;
II – os cu pons, di re i tos, re ci bos de subs cri ção e

cer ti fi ca dos de des do bra men to re la ti vos aos va lo res
mo bi liá ri os re fe ri dos no in ci so an te ri or;

III – os cer ti fi ca dos de de pó si to de va lo res mo bi -
liá ri os;

IV – as cé du las de de bên tu res;
V – as co tas de fun dos de in ves ti men to em va lo -

res mo bi liá ri os ou de clu bes de in ves ti men to em qua -
is quer ati vos;

VI – as no tas co mer ci a is;



VII – os con tra tos fu tu ros, de op ções e ou tros
de ri va ti vos, cu jos ati vos sub ja cen tes se jam va lo res
mo bi liá ri os;

VIII – ou tros con tra tos de ri va ti vos, in de pen den -
te men te dos ati vos sub ja cen tes; e

IX – quan do ofer ta dos pu bli ca men te, qua is quer
ou tros tí tu los ou con tra tos de in ves ti men to co le ti vo,
que ge rem di re i to de par ti ci pa ção, de par ce ria ou de
re mu ne ra ção, in clu si ve re sul tan te de pres ta ção de
ser vi ços, cu jos ren di men tos ad vêm do es for ço do em -
pre en de dor ou de ter ce i ros.

§ 1º Exclu em-se do re gi me des ta lei:
I – os tí tu los da dí vi da pú bli ca fe de ral, es ta du al

ou mu ni ci pal;
II – os tí tu los cam bi a is de res pon sa bi li da de de

ins ti tu i ção fi nan ce i ra, ex ce to as de bên tu res.
§ 2º Os emis so res dos va lo res mo bi liá ri os re fe ri -

dos nes te ar ti go, bem como seus ad mi nis tra do res e
con tro la do res, su je i tam-se à dis ci pli na pre vis ta nes ta
lei, para as com pa nhi as aber tas.

§ 3º Com pe te à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os ex pe dir nor mas para a exe cu ção do dis pos to nes te 
ar ti go, po den do:

I – exi gir que os emis so res se cons ti tu am sob a
for ma de so ci e da de anô ni ma;

II – exi gir que as de mons tra ções fi nan ce i ras dos 
emis so res, ou que as in for ma ções so bre o em pre en -
di men to ou pro je to, se jam au di ta das por au di tor in de -
pen den te nela re gis tra do;

III – dis pen sar, na dis tri bu i ção pú bli ca dos va lo -
res mo bi liá ri os re fe ri dos nes te ar ti go, a par ti ci pa ção
de so ci e da de in te gran te do sis te ma pre vis to no art. 15 
des ta lei;

IV – es ta be le cer pa drões de cláu su las e con di -
ções que de vam ser ado ta das nos tí tu los ou con tra tos 
de in ves ti men to, des ti na dos à ne go ci a ção em bol sa
ou bal cão, or ga ni za do ou não, e re cu sar a ad mis são
ao mer ca do da emis são que não sa tis fa ça a es ses
pa drões.“ (NR)

”Art. 4º ...............................................................
...........................................................................
IV – ....................................................................
...........................................................................
c) o uso de in for ma ção re le van te não di vul ga da

no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os
.................................................................”(NR)..
“Art. 5º É ins ti tu í da a Co mis são de Va lo res Mo bi -

liá ri os, en ti da de au tár qui ca em re gi me es pe ci al vin cu -
la da ao Mi nis té rio da Fa zen da, com per so na li da de ju -
rí di ca e pa tri mô nio pró pri os, do ta da de au to ri da de ad -

mi nis tra ti va in de pen den te, au sên cia de su bor di na ção 
hi e rár qui ca, man da to fixo e es ta bi li da de de seus di ri -
gen tes, e au to no mia fi nan ce i ra e or ça men tá ria.

“Art. 6º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os será
ad mi nis tra da por um Pre si den te e qua tro Di re to res,
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, de po is de
apro va dos pelo Se na do Fe de ral, den tre pes so as de
ili ba da re pu ta ção e re co nhe ci da com pe tên cia em ma -
té ria de mer ca do de ca pi ta is.

§ 1º O man da to dos di ri gen tes da Co mis são
será de cin co anos, ve da da a re con du ção, de ven do
ser re no va do a cada ano um quin to dos mem bros do
Co le gi a do.

§ 2º Os di ri gen tes da Co mis são so men te per de -
rão o man da to em vir tu de de re nún cia, de con de na -
ção ju di ci al tran si ta da em jul ga do ou de pro ces so ad -
mi nis tra ti vo dis ci pli nar.

§ 3º Sem pre ju í zo do que pre vê em a lei pe nal e a 
lei da im pro bi da de ad mi nis tra ti va, será ca u sa da per -
da do man da to a inob ser vân cia, pelo Pre si den te ou
Di re tor, dos de ve res e pro i bi ções ine ren tes ao car go.

§ 4º Cabe ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
ins ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, que
será con du zi do por co mis são es pe ci al, com pe tin do
ao Pre si den te da Re pú bli ca de ter mi nar o afas ta men -
to pre ven ti vo, quan do for o caso, e pro fe rir o jul ga men -
to.

§ 5º O ex-di ri gen te da Co mis são con ti nu a rá vin -
cu la do à au tar quia, me di an te re mu ne ra ção equi va -
len te à do car go de di re ção que exer ceu, du ran te o
pe río do, não in fe ri or a três me ses, cor res pon den te a
um dé ci mo do tem po de efe ti vo exer cí cio do car go, no
qual es ta rá im pe di do de pres tar, di re ta ou in di re ta -
men te, in de pen den te men te da for ma ou na tu re za do
con tra to, qual quer tipo de ser vi ço às em pre sas sob
sua re gu la men ta ção ou fis ca li za ção, in clu si ve con tro -
la das, co li ga das ou sub si diá ri as.

§ 6º Incor re na prá ti ca de ad vo ca cia ad mi nis tra -
ti va, su je i tan do-se o in fra tor às pe nas pre vis tas no art. 
321 do Có di go Pe nal, o ex-di ri gen te da Co mis são, in -
clu si ve por re nún cia ao man da to, que des cum prir o
dis pos to no pa rá gra fo an te ri or.

§ 7º A Co mis são fun ci o na rá como ór gão de de li -
be ra ção co le gi a da de acor do com o seu re gi men to in -
ter no, e no qual se rão fi xa das as atri bu i ções do Pre si -
den te, dos Di re to res e do Co le gi a do.

§ 8º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to do Pre si den te da CVM, as su mi rá o di re tor
mais an ti go ou o mais ido so, nes sa or dem, até nova
no me a ção, sem pre ju í zo de suas atri bu i ções.



§ 9º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to de di re tor, pro ce der-se-á a nova no me a ção
pela for ma dis pos ta nes ta lei, para com ple tar o man -
da to do subs ti tu í do." (NR)

“Art. 7º A Co mis são cus te a rá as des pe sas ne -
ces sá ri as ao seu fun ci o na men to com os re cur sos
pro ve ni en tes de:

...........................................................................
V – re ce i tas de ta xas de cor ren tes do exer cí cio

de seu po der de po lí cia, nos ter mos da lei." (NR)
“Art. 8º Com pe te à Co mis são de Va lo res Mo bi -

liá ri os:
...........................................................................
§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não ex clui a com pe -

tên cia das Bol sas de Va lo res, das Bol sas de Mer ca -
do ri as e Fu tu ros, e das en ti da des de com pen sa ção e
li qui da ção com re la ção aos seus mem bros e aos va -
lo res mo bi liá ri os ne las ne go ci a dos.

§ 2º Se rão de aces so pú bli co to dos os do cu -
men tos e au tos de pro ces sos ad mi nis tra ti vos, res sal -
va dos aque les cujo si gi lo seja im pres cin dí vel para a
de fe sa da in ti mi da de ou do in te res se so ci al, ou cujo
si gi lo es te ja as se gu ra do por ex pres sa dis po si ção le -
gal.

................................................................."(NR) .
“Art. 9º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, ob -

ser va do o dis pos to no art. 15, § 2º, po de rá:
I – exa mi nar e ex tra ir có pi as de re gis tros con tá -

be is, li vros ou do cu men tos, in clu si ve pro gra mas ele -
trô ni cos e ar qui vos mag né ti cos, óp ti cos ou de qual -
quer ou tra na tu re za:

...........................................................................
b) das com pa nhi as aber tas e de ma is emis so ras 

de va lo res mo bi liá ri os e, quan do hou ver sus pe i ta fun -
da da de atos ile ga is, das res pec ti vas so ci e da des con -
tro la do ras, con tro la das, co li ga das e so ci e da des sob
con tro le co mum;

...........................................................................
g) de ou tras pes so as qua is quer, na tu ra is ou ju rí -

di cas, quan do da ocor rên cia de qual quer ir re gu la ri da -
de a ser apu ra da nos ter mos do in ci so V des te ar ti go,
para efe i to de ve ri fi ca ção de ocor rên cia de atos ile ga -
is ou prá ti cas não eqüi ta ti vas."

II – in ti mar as pes so as re fe ri das no in ci so an te ri -
or a pres tar in for ma ções, ou es cla re ci men tos, sob co -
mi na ção de mul ta, sem pre ju í zo da apli ca ção das pe -
na li da des pre vis tas no art. 11;

...........................................................................
V – apu rar, me di an te pro ces so ad mi nis tra ti vo,

atos ile ga is e prá ti cas não eqüi ta ti vas de ad mi nis tra -

do res, mem bros do con se lho fis cal e aci o nis tas de
com pa nhi as aber tas, dos in ter me diá ri os e dos de ma -
is par ti ci pan tes do mer ca do;

. ..........................................................................
§ 1º Com o fim de pre ve nir ou cor ri gir si tu a ções

anor ma is do mer ca do, a Co mis são po de rá:
...........................................................................
§ 2º O pro ces so, nos ca sos do in ci so V des te ar -

ti go, po de rá ser pre ce di do de eta pa in ves ti ga ti va, em
que será as se gu ra do o si gi lo ne ces sá rio à elu ci da ção 
dos fa tos ou exi gi do pelo in te res se pú bli co, e ob ser va -
rá o pro ce di men to fi xa do pela Co mis são;

§ 3º Qu an do o in te res se pú bli co exi gir, a Co mis -
são po de rá di vul gar a ins ta u ra ção do pro ce di men to
in ves ti ga ti vo a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or.

§ 4º Na apu ra ção de in fra ções à le gis la ção do
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, a Co mis são de ve rá
dar pri o ri da de às in fra ções de na tu re za gra ve, cuja
ape na ção pro por ci o ne um ma i or efe i to edu ca ti vo e
pre ven ti vo para os par ti ci pan tes do mer ca do.

§ 5º As ses sões de jul ga men to do Co le gi a do, no 
pro ces so ad mi nis tra ti vo de que tra ta o in ci so V des te
ar ti go, se rão pú bli cas, po den do ser res trin gi do o
aces so de ter ce i ros em fun ção do in te res se pú bli co
en vol vi do.

§ 6º A Co mis são será com pe ten te para apu rar e
pu nir con du tas fra u du len tas no mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os sem pre que:

I – seus efe i tos oca si o nem da nos a pes so as re -
si den tes no ter ri tó rio na ci o nal, in de pen den te men te
do lo cal em que te nham ocor ri do; e

II – os atos ou omis sões re le van tes te nham sido
pra ti ca dos em ter ri tó rio na ci o nal." (NR)

“Art. 10. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po -
de rá ce le brar con vê ni os com ór gãos si mi la res de ou -
tros pa í ses, ou com en ti da des in ter na ci o na is, para
as sis tên cia e co o pe ra ção na con du ção de in ves ti ga -
ções para apu rar trans gres sões às nor mas ati nen tes
ao mer ca do de va lo res mo bi liá ri os ocor ri das no País
e no ex te ri or.

§ 1º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de rá
se re cu sar a pres tar a as sis tên cia re fe ri da no ca put
des te ar ti go quan do hou ver in te res se pú bli co a ser
res guar da do.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, in clu si ve,
às in for ma ções que, por dis po si ção le gal, es te jam
sub me ti das a si gi lo." (NR)

“Art. 11. ..............................................................
§ 4º Da de ci são pro fe ri da pelo Co le gi a do da Co -

mis são, no pro ces so pre vis to no § 2º do art. 9º des ta
lei, ca be rá re cur so ao Con se lho de Re cur sos do Sis -



te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, ex ce to das de ci sões unâ -
ni mes, das qua is não ca be rá qual quer re cur so na es -
fe ra ad mi nis tra ti va.

§ 5º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de rá,
a seu ex clu si vo cri té rio, se o in te res se pú bli co per mi -
tir, sus pen der, em qual quer fase, o pro ce di men to ad -
mi nis tra ti vo ins ta u ra do para a apu ra ção de in fra ções
à le gis la ção do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, se o
in ves ti ga do ou acu sa do as si nar ter mo de com pro mis -
so, obri gan do-se a:

...........................................................................
§ 7º O ter mo de com pro mis so de ve rá ser pu bli -

ca do no Diá rio Ofi ci al da União, dis cri mi nan do o pra -
zo para cum pri men to das obri ga ções even tu al men te
as su mi das, e cons ti tu i rá tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al.

...........................................................................
§ 10. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os re gu la -

men ta rá a apli ca ção do dis pos to nos §§ 5º a 9º des te
ar ti go aos pro ce di men tos con du zi dos pe las Bol sas
de Va lo res, Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros, en ti da -
des do mer ca do de bal cão or ga ni za do e en ti da des de
com pen sa ção e li qui da ção de ope ra ções com va lo res 
mo bi liá ri os.

§ 11. A mul ta co mi na da pela ine xe cu ção de or -
dem da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, nos ter mos
do in ci so II do ca put do art. 9º e do in ci so IV de seu §
1º, não ex ce de rá a R$5.000,00 (cin co mil re a is) por
dia de atra so no seu cum pri men to e sua apli ca ção in -
de pen de do pro ces so ad mi nis tra ti vo pre vis to no in ci -
so V do ca put do mes mo ar ti go.

.................................................................."(NR)
“Art. 14. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po -

de rá pre ver, em seu or ça men to, do ta ções de ver bas
às Bol sas de Va lo res e às Bol sas de Mer ca do ri as e
Fu tu ros.” (NR)

“Art. 15. ..............................................................
...........................................................................
VI – as cor re to ras de mer ca do ri as, os ope ra do -

res es pe ci a is e as Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros; e
VII – as en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção 

de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os.
§ 1º Com pe te à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -

os de fi nir:
................................................................."(NR) .
“Art. 16. De pen de de pré via au to ri za ção da Co -

mis são de Va lo res Mo bi liá ri os o exer cí cio das se guin -
tes ati vi da des:

...........................................................................
III – me di a ção ou cor re ta gem de ope ra ções com 

va lo res mo bi liá ri os; e

IV – com pen sa ção e li qui da ção de ope ra ções
com va lo res mo bi liá ri os.

................................................................."(NR) .
“Art. 17. As Bol sas de Va lo res, as Bol sas de

Mer ca do ri as e Fu tu ros, as en ti da des do mer ca do de
bal cão or ga ni za do e as en ti da des de com pen sa ção e
li qui da ção de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os te -
rão au to no mia ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e pa tri mo ni -
al, ope ran do sob a su per vi são da Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os.

§ 1º Às Bol sas de Va lo res, às Bol sas de Mer ca -
do ri as e Fu tu ros, às en ti da des do mer ca do de bal cão
or ga ni za do e às en ti da des de com pen sa ção e li qui da -
ção de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os in cum be,
como ór gãos au xi li a res da Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os, fis ca li zar os res pec ti vos mem bros e as ope -
ra ções com va lo res mo bi liá ri os ne las re a li za das.

§ 2º Ca be rá às en ti da des re fe ri das no pa rá gra fo
an te ri or exer cer as com pe tên ci as pre vis tas nos in ci -
sos I e II do art. 9º, po den do apli car, às pes so as men -
ci o na das nas alí ne as a a g do in ci so I do art. 9º que fo -
rem res pon sá ve is pela prá ti ca de atos ilí ci tos e prá ti -
cas não eqüi ta ti vas ocor ri das na sua área de abran -
gên cia, as pe na li da des pre vis tas nos in ci sos I a III do
art. 11." (NR)

“Art. 18. Com pe te à Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os:

I – edi tar nor mas ge ra is so bre:
a) con di ções para ob ter au to ri za ção ou re gis tro

ne ces sá rio ao exer cí cio das ati vi da des in di ca das no
art. 16, e res pec ti vos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos;

b) re qui si tos de ido ne i da de, ha bi li ta ção téc ni ca
e ca pa ci da de fi nan ce i ra a que de ve rão sa tis fa zer os
ad mi nis tra do res de so ci e da des e de ma is pes so as
que atu em no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os;

c) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin ção das Bol -
sas de Va lo res, en ti da des do mer ca do de bal cão or -
ga ni za do e das en ti da des de com pen sa ção e li qui da -
ção de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os, for ma ju rí -
di ca, ór gãos de ad mi nis tra ção e seu pre en chi men to;

d) exer cí cio do po der dis ci pli nar pe las Bol sas e
pe las en ti da des do mer ca do de bal cão or ga ni za do,
no que se re fe re a ne go ci a ções com va lo res mo bi liá ri -
os, e pe las en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção
de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os, so bre os seus
mem bros, im po si ção de pe nas e ca sos de ex clu são;

...........................................................................
f) ad mi nis tra ção das Bol sas, das en ti da des do

mer ca do de bal cão or ga ni za do e das en ti da des de
com pen sa ção e li qui da ção de ope ra ções com va lo res 
mo bi liá ri os; emo lu men tos, co mis sões e qua is quer ou -



tros cus tos co bra dos pe las Bol sas e pe las en ti da des
de com pen sa ção e li qui da ção de ope ra ções com va -
lo res mo bi liá ri os ou seus mem bros, quan do for o
caso;"

...........................................................................
h) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin ção das Bol -

sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros, for ma ju rí di ca, ór gãos
de ad mi nis tra ção e seu pre en chi men to.

................................................................."(NR) .
“Art. 22. ..............................................................
§ 1º Com pe te à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -

os ex pe dir nor mas apli cá ve is às com pa nhi as aber tas
so bre:

I – a na tu re za das in for ma ções que de vam di vul -
gar e a pe ri o di ci da de da di vul ga ção;

II – re la tó rio da ad mi nis tra ção e de mons tra ções
fi nan ce i ras;

III – a com pra de ações emi ti das pela pró pria
com pa nhia e a ali e na ção das ações em te sou ra ria;

IV – pa drões de con ta bi li da de, re la tó ri os e pa re -
ce res de au di to res in de pen den tes;

V – in for ma ções que de vam ser pres ta das por
ad mi nis tra do res, mem bros do con se lho fis cal, aci o -
nis tas con tro la do res e mi no ri tá ri os, re la ti vas à com -
pra, per mu ta ou ven da de va lo res mo bi liá ri os emi ti das 
pela com pa nhia e por so ci e da des con tro la das ou
con tro la do ras;

VI – a di vul ga ção de de li be ra ções da as sem -
bléia ge ral e dos ór gãos de ad mi nis tra ção da com pa -
nhia, ou de fa tos re le van tes ocor ri dos nos seus ne gó -
ci os, que pos sam in flu ir, de modo pon de rá vel, na de -
ci são dos in ves ti do res do mer ca do, de ven der ou
com prar va lo res mo bi liá ri os emi ti dos pela com pa -
nhia;

VII – a re a li za ção, pe las com pa nhi as aber tas
com ações ad mi ti das à ne go ci a ção em bol sa ou no
mer ca do de bal cão or ga ni za do, de re u niões anu a is
com seus aci o nis tas e agen tes do mer ca do de va lo -
res mo bi liá ri os, no lo cal de ma i or ne go ci a ção dos tí tu -
los da com pa nhia no ano an te ri or, para a di vul ga ção
de in for ma ções quan to à res pec ti va si tu a ção eco nô -
mi co-fi nan ce i ra, pro je ções de re sul ta dos e res pos ta
aos es cla re ci men tos que lhes fo rem so li ci ta dos;

VIII – as de ma is ma té ri as pre vis tas em lei.
§ 2º As nor mas edi ta das pela Co mis são de Va -

lo res Mo bi liá ri os em re la ção ao dis pos to nos in ci sos II 
e IV do pa rá gra fo an te ri or apli cam-se às ins ti tu i ções
fi nan ce i ras e de ma is en ti da des au to ri za das a fun ci o -
nar pelo Ban co Cen tral do Bra sil, no que não fo rem
con fli tan tes com as nor mas ba i xa das por este."(NR)

“Art. 24. Com pe te à Co mis são au to ri zar a ati vi -
da de de cus tó dia de va lo res mo bi liá ri os, cujo exer cí -
cio será pri va ti vo das ins ti tu i ções fi nan ce i ras e das
en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção.”

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

“Art. 26. ..............................................................

§ 3º As em pre sas de au di to ria con tá bil e os au -
di to res con tá be is in de pen den tes de ve rão man ter
seus pa péis de tra ba lho em per fe i ta or dem e es ta do
de con ser va ção, pelo pra zo mí ni mo de cin co anos, à
dis po si ção da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, do
Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de e Con se lhos Re -
gi o na is de Con ta bi li da de, e do Ban co Cen tral do Bra -
sil, no que diz res pe i to a ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de -
ma is ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar por este úl ti -
mo." (NR)

“Art. 28. O Ban co Cen tral do Bra sil, a Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os, a Se cre ta ria de Pre vi dên cia
Com ple men tar, a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e Su -
pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos man te rão um
sis te ma de in ter câm bio de in for ma ções, re la ti vas à
fis ca li za ção que exer çam, nas áre as de suas res pec -
ti vas com pe tên ci as, no mer ca do de va lo res mo bi liá ri -
os.

Pa rá gra fo úni co. O de ver de guar dar si gi lo de in -
for ma ções ob ti das atra vés do exer cí cio do po der de
fis ca li za ção pe las en ti da des re fe ri das no ca put não
po de rá ser in vo ca do como im pe di men to para o in ter -
câm bio de que tra ta esse ar ti go."(NR)

“Art. 29. (Re vo ga do)”

“Art. 30. (Re vo ga do)”

Art. 5º Fi cam acres cen ta dos à Lei nº 6.385, de 7
de de zem bro de 1976, os ar ti gos 17-A e 21-A e os Ca -
pí tu los VIII e IX, re nu me ran do-se os de ma is, com os
ar ti gos 27-A e 27-B, e 27-C a 27-F, res pec ti va men te:

“Art. 17-A. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, a
cri té rio de sua ad mi nis tra ção, po de rá no me ar, por
tem po in de ter mi na do e às suas ex pen sas, um di re -
tor-fis cal para par ti ci par da ad mi nis tra ção da Bol sa,
cor re to ra ou en ti da de par ti ci pan te do mer ca do de va -
lo res mo bi liá ri os onde for cons ta ta da fra u de, má ges -
tão ou qual quer ou tra ir re gu la ri da de que pro vo que ou
pos sa pro vo car pre ju í zos gra ves aos in ves ti do res ou
ao mer ca do em ge ral.” (NR)

”Art. 21-A. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
po de rá ex pe dir nor mas apli cá ve is à na tu re za das in -
for ma ções mí ni mas e a pe ri o di ci da de de sua apre -
sen ta ção por qual quer pes soa que te nha aces so a in -
for ma ção re le van te não di vul ga da.“



“CAPÍTULO VIII
Do Co mi tê de Pa drões Con tá be is

Art. 27-A. Fica cri a do o Co mi tê de Pa drões
Con tá be is – CPC, en ti da de sem fins lu cra ti vos, que
tem por ob je to o es tu do, ela bo ra ção e di vul ga ção de 
prin cí pi os, pro ce di men tos e pa drões de con ta bi li da -
de.

§ 1º O ór gão de li be ra ti vo do Co mi tê será in te -
gra do por até nove mem bros, do ta dos de ili ba da
re pu ta ção e re co nhe ci da ca pa ci da de téc ni ca, re pre -
sen tan tes das se guin tes en ti da des:

a) ór gão re gu la dor do mer ca do de ca pi ta is;

b) ór gão fe de ral de fis ca li za ção do exer cí cio da 
pro fis são con tá bil;

c) en ti da des na ci o na is re pre sen ta ti vas de
quem ela bo ra, au di ta e ana li sa as in for ma ções e de -
mons tra ções con tá be is;

d) uni ver si da des e ins ti tu tos de pes qui sas com 
re co nhe ci da atu a ção na área con tá bil e de mer ca do
de ca pi ta is.

§ 2º O Co mi tê será ain da in te gra do por re pre -
sen tan tes de ou tros ór gãos ofi ci a is de con tro le,
quan do hou ver dis cus são e ela bo ra ção de nor mas
con tá be is apli cá ve is às so ci e da des que es te jam sob 
sua re gu la men ta ção.

§ 3º A ma i o ria dos mem bros do ór gão de li be ra ti -
vo do Co mi tê de ve rá ser de con ta do res.

§ 4º Ca be rá ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da 
no me ar e des ti tu ir as en ti da des re fe ri das nas le tras
c e d do § 1º, apro var o Re gi men to Inter no do Co mi -
tê, bem como es ta be le cer, com o as ses so ra men to
do Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de e da Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os, os pro ce di men tos ne ces -
sá ri os para sua ins ta la ção.“

§ 5º O Co mi tê de li be ra rá por ma i o ria de vo tos
e es ta be le ce rá em re gi men to pró prio a sua es tru tu -
ra, re cur sos e as con di ções de seu fun ci o na men to.

§ 6º O Co mi tê de ve rá di vul gar, por qual quer
meio idô neo e de am plo aces so, pro je to de pro nun -
ci a men to ou ori en ta ção téc ni ca, com pra zo mí ni mo
de trin ta dias, para re ce ber su ges tões ou con vo car
os in te res sa dos para au diên cia pú bli ca des ti na da ao 
de ba te da ma té ria.” (AC)

“Art. 27-B. Os pro nun ci a men tos e ori en ta ções
emi ti dos pelo Co mi tê de Pa drões Con tá be is – CPC
po de rão ser ob je to de lei de le ga da ela bo ra da pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, em con for mi da de com o
dis pos to no art. 68 da Cons ti tu i ção Fe de ral.” (AC)

“CAPÍTULO IX
Dos Cri mes Con tra o Mer ca do de Ca pi ta is

Ma ni pu la ção do Mer ca do
Art. 27-C. Re a li zar ope ra ções si mu la das ou exe -

cu tar ou tras ma no bras fra u du len tas, com a fi na li da de
de al te rar ar ti fi ci al men te o re gu lar fun ci o na men to dos
mer ca dos de va lo res mo bi liá ri os em bol sa de va lo res, 
de mer ca do ri as e de fu tu ros, no mer ca do de bal cão
ou no mer ca do de bal cão or ga ni za do, com o fim de
ob ter van ta gem in de vi da ou lu cro, para si ou para ou -
trem, ou ca u sar dano a ter ce i ros:

Pena – re clu são, de um a oito anos, e mul ta de
até 3 (três) ve zes o mon tan te da van ta gem ilí ci ta ob ti -
da em de cor rên cia do cri me.” (AC)

“Uso in de vi do de in for ma ção pri vi le gi a da
Art. 27-D. Uti li zar in for ma ção re le van te ain da

não di vul ga da ao mer ca do, de que te nha co nhe ci -
men to e da qual deva man ter si gi lo, ca paz de pro pi -
ci ar, para si ou para ou trem, van ta gem in de vi da, me -
di an te ne go ci a ção, em nome pró prio ou de ter ce i ro,
com va lo res mo bi liá ri os:

Pena – re clu são, de um a cin co anos, e mul ta de
até 3 (três) ve zes o mon tan te da van ta gem ilí ci ta ob ti -
da em de cor rên cia do cri me.” (AC)

“Exer cí cio Irre gu lar de Car go, Pro fis são, Ati vi da -
de ou Fun ção

Art. 27-E. Atu ar, ain da que a tí tu lo gra tu i to, no mer -
ca do de va lo res mo bi liá ri os, como ins ti tu i ção in te gran te
do sis te ma de dis tri bu i ção, ad mi nis tra dor de car te i ra co -
le ti va ou in di vi du al, agen te au tô no mo de in ves ti men to,
au di tor in de pen den te, ana lis ta de va lo res mo bi liá ri os,
agen te fi du ciá rio ou exer cer qual quer car go, pro fis são,
ati vi da de ou fun ção, sem es tar, para esse fim, au to ri za -
do ou re gis tra do jun to à au to ri da de ad mi nis tra ti va com -
pe ten te, quan do exi gi do por lei ou re gu la men to:

Pena – de ten ção de seis me ses a dois anos, e
mul ta.”(AC)

“Art. 27-F. As mul tas co mi na das para os cri mes
pre vis tos nos arts. 27-C e 27-D de ve rão ser apli ca das
em ra zão do dano pro vo ca do ou da van ta gem ilí ci ta
au fe ri da pelo agen te.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de re in ci dên cia, a
mul ta pode ser de até o tri plo dos va lo res fi xa dos nes -
te ar ti go.” (AC)

Art. 6º As com pa nhi as exis ten tes de ve rão pro -
ce der à adap ta ção do seu es ta tu to aos pre ce i tos des -
ta Lei no pra zo de 1 (um) ano, a con tar da data em que 
esta en trar em vi gor, de ven do, para este fim, ser con -
vo ca da as sem bléia ge ral dos aci o nis tas.

Art. 7º O dis pos to no ar ti go 254-A, ora acres cen -
ta do na Lei nº 6.404/76, não se apli ca às com pa nhi as



em pro ces so de de ses ta ti za ção que, até a data da
pro mul ga ção des ta lei, te nham pu bli ca do o seu edi tal.

Art. 8º A al te ra ção de di re i tos con fe ri dos às
ações exis ten tes em de cor rên cia de ade qua ção a
esta lei não con fe re o di re i to de re ces so de que tra ta o 
art. 137 da Lei nº 6.404/76, se efe ti va da até o tér mi no
do ano de 2002.

§ 1º A pro por ção pre vis ta no § 2º do ar ti go 15
da Lei nº 6.404/76, será apli ca da de acor do com o
se guin te cri té rio:

a) ime di a ta men te às com pa nhi as no vas;

b) às com pa nhi as fe cha das exis ten tes, no mo -
men to em que de ci di rem abrir o seu ca pi tal; e

c) as com pa nhi as aber tas exis ten tes po de rão
man ter pro por ção de até 2/3 (dois ter ços) de ações
pre fe ren ci a is, em re la ção ao to tal de ações emi ti das, 
in clu si ve em re la ção a no vas emis sões de ações.

§ 2º Nas emis sões de ações or di ná ri as por
com pa nhi as aber tas que op ta rem por se adap tar ao
dis pos to no art. 15, § 2º, com a re da ção que lhe é
con fe ri da pela pre sen te lei, po de rá não ser es ten di -
do aos aci o nis tas ti tu la res de ações pre fe ren ci a is, a
cri té rio da com pa nhia, o di re i to de pre fe rên cia a que 
se re fe re o art. 171, § 1º, alí nea b, da Lei nº
6.404/76. Uma vez re du zi do o per cen tu al de par ti ci -
pa ção em ações pre fe ren ci a is, não mais será lí ci to à 
com pa nhia ele vá-lo além do li mi te atin gi do.

§ 3º As com pa nhi as aber tas so men te po de rão
emi tir no vas ações pre fe ren ci a is com ob ser vân cia
do dis pos to no art. 17, § 1º, da Lei nº 6.404/76, com
a re da ção que ora lhe é con fe ri da, de ven do os res -
pec ti vos es ta tu tos se rem adap ta dos ao re fe ri do dis -
po si ti vo le gal no pra zo de 1 (um) ano, após a data
de en tra da em vi gor des ta Lei.

§ 4º Até a as sem bléia ge ral or di ná ria que se
re u nir para apro var as de mons tra ções fi nan ce i ras do 
exer cí cio de 2004, in clu si ve, o con se lhe i ro ele i to na
for ma do § 4º, in ci so II, ou do § 5º do art. 141, será
es co lhi do em lis ta trí pli ce ela bo ra da pelo aci o nis ta
con tro la dor; e, a par tir da as sem bléia ge ral or di ná ria 
de 2006, o re fe ri do con se lhe i ro será ele i to nos ter -
mos des ta lei, in de pen den te men te do man da to do
con se lhe i ro a ser subs ti tu í do.

Art. 9º Esta Lei en tra em vi gor 120 (cen to e vin -
te) dias após a data de sua pu bli ca ção, apli can do-se,
to da via, a par tir da data de pu bli ca ção, às com pa nhi as
que se cons ti tu í rem a par tir des sa data.

Sala das Ses sões, 12 de se tem bro de 2001. –
Se na dor José Agri pi no, Re la tor.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2001

Assi nam o pa re cer, em re u nião or di ná ria do dia
12 de se tem bro de 2001, os Se nho res Se na do res. – 
Se na dor Ber nar do Ca bral – Pre si den te – José Agri -
pi no – Re la tor – Álva ro Dias – Anto nio Car los Jú -
ni or – Osmar Dias – Ro me ro Jucá – Pe dro Piva –
Ger son Ca ma ta – José Alen car – Fran ce li no Pe re i -
ra – Lú cio Alcân ta ra – Pa u lo Har tung.

PARECER Nº 988, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o pro je to de lei em epí gra -
fe, es tru tu ra do em nove ar ti gos.

O art. 1º tra ta do es co po do pro je to, men ci o nan -
do os di plo mas le ga is que pre ten de mo di fi car: a Lei
nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, que dis põe so -
bre as so ci e da des anô ni mas, e a Lei nº 6.385, de 7 de
de zem bro de 1976, que dis põe so bre o mer ca do de
va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os.

O art. 2º mo di fi ca os arts. 4º, 15, 17, 24, 31, 41,
44, 47, 52, 54, 59, 62, 63, 68, 109, 115, 118, 122, 124,
133, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 149, 
155, 157, 161, 163, 164, 165, 172, 196, 197, 202, 242, 
264, 287, 289, 291 e 294 da Lei nº 6.404, de 15 de de -
zem bro de 1976.

O art. 3º acres cen ta à re fe ri da lei os arts. 4º-A,
116-A, 165-A e 254-A.

O art. 4º mo di fi ca os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º,
8º, 9º, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 29 e 
30 da Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976.

O art. 5º acres cen ta ao mes mo di plo ma le gal
os arts. 9º-A e 21-A, e os Ca pí tu los VII-A e VII-B,
com os arts. 27-A e 27-B, e 27-C a 27-F, res pec ti va -
men te.

Os arts. 6º a 8º tra tam das dis po si ções ge ra is
e tran si tó ri as, en quan to que o art. 9º con sis te na
cláu su la de vi gên cia da lei em que se con ver ter o
pro je to.

As mo di fi ca ções pro pos tas para a Lei nº 6.404, 
de 15 de de zem bro de 1976, vi sam, prin ci pal men te,
a as se gu rar uma ma i or pro te ção aos aci o nis tas mi -
no ri tá ri os e pre fe ren ci a lis tas, com des ta que para as
se guin tes me di das:

– o fe cha men to de ca pi tal da com pa nhia so -
men te será ad mi ti do se o aci o nis ta con tro la dor fi zer
ofer ta pú bli ca para aqui si ção da to ta li da de das ações



em cir cu la ção no mer ca do por pre ço jus to, a ser es ta -
be le ci do com ob ser vân cia dos cri té ri os es ta be le ci dos 
pelo pro je to, po den do os aci o nis tas ti tu la res de ações 
em cir cu la ção no mer ca do pe dir a re a li za ção de nova
ava li a ção, caso se sin tam pre ju di ca dos;

– o li mi te de ações pre fe ren ci a is pas sa a ser
de 50% (cin qüen ta) por cen to do to tal das ações
emi ti das pela com pa nhia;

– so men te se rão ad mi ti das à ne go ci a ção no
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os as ações pre fe ren -
ci a is com pelo me nos uma das se guin tes van ta -
gens:

a) di re i to de par ti ci par do di vi den do, que será,
no mí ni mo, de 25% (vin te e cin co por cen to) do lu cro 
lí qui do do exer cí cio, com di vi den do pri o ri tá rio de 3% 
(três por cen to) do va lor de pa tri mô nio lí qui do;

b) pa ga men to de di vi den do, por ação pre fe ren -
ci al, pelo me nos 10% (dez por cen to) ma i or do que
o atri bu í do às ações or di ná ri as; ou

c) di re i to de se rem in clu í das na ofer ta pú bli ca
de ali e na ção de con tro le da com pa nhia, re ce ben do
80% (oi ten ta por cen to) do pre ço pago pe las ações
in te gran tes do blo co de con tro le; e di vi den do pelo
me nos igual ao das ações or di ná ri as;

– nas com pa nhi as ob je to de de ses ta ti za ção,
po de rá ser cri a da ação pre fe ren ci al de clas se es pe -
ci al, de pro pri e da de ex clu si va do ente de ses ta ti zan -
te, à qual o es ta tu to so ci al po de rá con fe rir os po de -
res que es pe ci fi car, in clu si ve o po der de veto às de -
li be ra ções da as sem bléia ge ral em de ter mi na das
ma té ri as;

– sal vo dis po si ção em con trá rio do es ta tu to so -
ci al, o res ga te de ações de uma ou mais clas ses só
será efe tu a do se, em as sem bléia es pe ci al con vo ca -
da para de li be rar essa ma té ria es pe cí fi ca, for apro -
va do por aci o nis tas que re pre sen tem, no mí ni mo, a
me ta de das ações da(s) clas se(s) atin gi da(s);

– as com pa nhi as aber tas não mais po de rão
emi tir par tes be ne fi ciá ri as;

– a cláu su la de cor re ção mo ne tá ria das de bên -
tu res po de rão ser es ta be le ci das com base, não só
nos co e fi ci en tes fi xa dos para cor re ção de tí tu los da
dí vi da pú bli ca ou na va ri a ção da taxa cam bi al, mas
tam bém em ou tros re fe ren ci a is não ve da dos por lei,
e os de ben tu ris tas po de rão op tar, des de que pre vis -
to na es cri tu ra de de bên tu re, en tre re ce ber o seu
pa ga men to em mo e da ou em bens;

– o con se lho da ad mi nis tra ção da com pa nhia
aber ta po de rá de li be rar so bre a emis são de de bên -

tu res sim ples, não con ver sí ve is em ações e sem ga -
ran tia real;

– de i xa de ser exi gi da a ins cri ção da es cri tu ra
de emis são de de bên tu res no re gis tro de imó ve is,
pas san do-se a exi gi-la no re gis tro do co mér cio;

– a ar bi tra gem pas sa a ser ad mi ti da para so lu -
ci o nar as di ver gên ci as en tre os aci o nis tas e a com -
pa nhia, ou en tre os aci o nis tas con tro la do res e os
aci o nis tas mi no ri tá ri os, des de que pre vis ta no es ta -
tu to da so ci e da de;

– po de rá ser con vo ca da as sem bléia ge ral,
para de li be rar quan to à exis tên cia de con fli to de in -
te res ses, por aci o nis tas que re pre sen tem 10% (dez
por cen to), no mí ni mo, do ca pi tal so ci al, ou 5% (cin -
co por cen to) do ca pi tal vo tan te;

– são es ta be le ci das as se guin tes ino va ções
em re la ção aos acor dos de aci o nis tas:

a) a sen ten ça ju di ci al, uma vez tran si ta da em
jul ga do, ou a de ci são pro fe ri da por ju í zo ar bi tral, que 
con de nar o aci o nis ta a pro fe rir voto nos ter mos de
acor do de aci o nis tas, pro du zi rá to dos os efe i tos do
voto não pro fe ri do;

b) o acor do de aci o nis tas cujo pra zo for fi xa do
em fun ção de ter mo ou con di ção re so lu ti va so men te 
pode ser de nun ci a do se gun do suas es ti pu la ções;

c) o man da to ou tor ga do para pro fe rir, em as -
sem bléia ge ral ou es pe ci al, voto con tra ou a fa vor de 
de ter mi na da de li be ra ção, po de rá pre ver pra zo su pe -
ri or a um ano;

d) não será com pu ta do o voto pro fe ri do com in -
fra ção a acor do de aci o nis tas de vi da men te ar qui va -
do;

e) o não com pa re ci men to à as sem bléia ou às
re u niões dos ór gãos de ad mi nis tra ção da com pa nhia, 
bem como as abs ten ções de voto de qual quer par te
de acor do de aci o nis tas ou de mem bros do con se lho
de ad mi nis tra ção ele i tos nos ter mos de acor do de
aci o nis tas as se gu ra à par te pre ju di ca da o di re i to de
vo tar com as ações per ten cen tes ao aci o nis ta au sen -
te ou omis so e, no caso de mem bro do con se lho de
ad mi nis tra ção, pelo con se lhe i ro ele i to com os vo tos
da par te pre ju di ca da;

f) os aci o nis tas vin cu la dos a acor do de aci o nis -
tas de ve rão in di car, no ato de ar qui va men to, re pre -
sen tan te para co mu ni car-se com a com pa nhia, para
pres tar ou re ce ber in for ma ções, quan do so li ci ta das;

g) a com pa nhia po de rá so li ci tar, aos mem bros
do acor do, es cla re ci men to so bre suas cláu su las;



– o pra zo de an te ce dên cia para a con vo ca ção
da as sem bléia ge ral, na com pa nhia aber ta, pas sa a
ser de quin ze dias para a pri me i ra con vo ca ção e de
oito dias para a se gun da;

– a CVM po de rá, a seu ex clu si vo cri té rio, a pe di -
do de qual quer aci o nis ta e ou vi da a com pa nhia:

a) au men tar, para até 30 (trin ta) dias, a con tar
da data em que os do cu men tos re la ti vos às ma té ri -
as a se rem de li be ra das fo rem co lo ca dos à dis po si -
ção dos aci o nis tas, o pra zo de an te ce dên cia de pu -
bli ca ção do pri me i ro anún cio de con vo ca ção da as -
sem bléia ge ral de com pa nhia aber ta, quan do esta ti -
ver por ob je to ope ra ções que, por sua com ple xi da -
de, exi jam ma i or pra zo para que pos sam ser co nhe -
ci das e ana li sa das pe los aci o nis tas; e

b) in ter rom per, por até 15 (quin ze) dias, o cur -
so do pra zo de an te ce dên cia da con vo ca ção de as -
sem bléia ge ral ex tra or di ná ria de com pa nhia aber ta,
a fim de co nhe cer e ana li sar as pro pos tas a se rem
sub me ti das à as sem bléia e, se for o caso, in for mar à 
com pa nhia, até o tér mi no da in ter rup ção, as ra zões
pe las qua is en ten de que a de li be ra ção pro pos ta à
as sem bléia vi o la dis po si ti vos le ga is ou re gu la men ta -
res;

– in clu em-se en tre os do cu men tos que de ve -
rão es tar à dis po si ção dos aci o nis tas, até um mês
an tes da data mar ca da para a as sem bléia ge ral or -
di ná ria, o pa re cer do con se lho fis cal e os de ma is
do cu men tos per ti nen tes a as sun tos in clu í dos na or -
dem do dia;

– os do cu men tos per ti nen tes à ma té ria a ser
de ba ti da na as sem bléia ge ral ex tra or di ná ria de ve rão 
ser pos tos à dis po si ção dos aci o nis tas, na sede da
com pa nhia, por oca sião da pu bli ca ção do pri me i ro
anún cio de con vo ca ção da as sem bléia ge ral;

– fica res ta u ra do o di re i to de re ti ra da no caso
de ci são da com pa nhia, quan do im pli car re du ção do 
di vi den do obri ga tó rio, par ti ci pa ção em gru po de so -
ci e da des ou mu dan ça do ob je to so ci al, sal vo, nes te
úl ti mo caso, quan do o pa tri mô nio cin di do for ver ti do
para so ci e da de cuja ati vi da de pre pon de ran te co in ci -
da com a de cor ren te do ob je to so ci al da so ci e da de
cin di da;

– o es ta tu to po de rá pre ver a par ti ci pa ção, no
con se lho de ad mi nis tra ção de re pre sen tan tes dos
em pre ga dos, es co lhi do pelo voto des tes, em ele i ção 
di re ta, or ga ni za da pela em pre sa, em con jun to com
as en ti da des sin di ca is que os re pre sen tam;

– te rão di re i to de ele ger e de des ti tu ir um
mem bro e seu su plen te do con se lho de ad mi nis tra -

ção, em vo ta ção em se pa ra do na as sem bléia ge ral,
ex clu í do o aci o nis ta con tro la dor, a ma i o ria dos ti tu la -
res, res pec ti va men te:

a) de ações de emis são de com pa nhia aber ta
com di re i to a voto, que re pre sen tem, pelo me nos,
15% (quin ze por cen to) do to tal das ações com di re i -
to a voto; e

b) de ações pre fe ren ci a is sem di re i to a voto ou 
com voto res tri to de emis são de com pa nhia aber ta,
que re pre sen tem, no mí ni mo, 10% (dez por cen to)
do ca pi tal so ci al.

Ve ri fi can do-se que nem os ti tu la res de ações
com di re i to a voto e nem os ti tu la res de ações pre fe -
ren ci a is per fi ze ram o quo rum aci ma re fe ri do,
ser-lhes-á fa cul ta do agre gar suas ações para ele ge -
rem em con jun to um mem bro e seu su plen te para o
con se lho de ad mi nis tra ção, ob ser van do-se, nes sa
hi pó te se, o quo rum de 10% (dez por cen to) do ca pi -
tal so ci al;

– a es co lha e a des ti tu i ção do au di tor in de pen -
den te fi ca rá su je i ta a veto, de vi da men te fun da men -
ta do, dos con se lhe i ros ele i tos pe los aci o nis tas mi no -
ri tá ri os e pre fe ren ci a lis tas:

– na com po si ção da di re to ria da com pa nhia
se rão apli ca das as nor mas que tra tam do voto múl ti -
plo e do di re i to de os aci o nis tas mi no ri tá ri os e pre fe -
ren ci a lis tas ele ge rem um mem bro;

– os mem bros do con se lho de ad mi nis tra ção
da com pa nhia não mais te rão que ser, ne ces sa ri a -
men te, aci o nis tas, sen do que dois ter ços de les, as -
sim como to dos os di re to res, de ve rão re si dir no
País;

– é ve da da a uti li za ção de in for ma ção re le van -
te ain da não di vul ga da, por qual quer pes soa que a
ela te nha tido aces so, com a fi na li da de de au fe rir
van ta gem, para si ou para ou trem, no mer ca do de
va lo res mo bi liá ri os;

– na com pa nhia aber ta, o con se lho fis cal será
com pos to de três mem bros e su plen tes em igual nú -
me ro, aci o nis tas ou não, ele i tos pela as sem bléia, e,
na sua cons ti tu i ção, se rão ob ser va das as se guin tes
nor mas:

a) os ti tu la res de ações pre fe ren ci a is sem di re i -
to de voto ou com voto res tri to, em con jun to com os
ti tu la res de ações or di ná ri as, ex clu í do o aci o nis ta
con tro la dor, te rão di re i to de ele ger, em vo ta ção em
se pa ra do, um mem bro e res pec ti vo su plen te;



b) os aci o nis tas con tro la do res te rão di re i to de
ele ger um mem bro e seu res pec ti vo su plen te;

c) o ter ce i ro mem bro e seu res pec ti vo su plen te 
se rão ele i tos em co mum acor do, de ven do cada gru -
po in di car um re pre sen tan te para, em as sem bléia,
pro ce der a ele i ção. Não ha ven do con sen so, a as -
sem bléia de li be ra rá por ma i o ria de vo tos, ca ben do a 
cada ação, in de pen den te de sua es pé cie ou clas se,
o di re i to a um voto;

– as atri bu i ções do con se lho fis cal, de fis ca li za -
ção, de nún cia, emis são de pa re ce res e re pre sen ta -
ção po de rão ser exer ci das in di vi du al men te, por qual -
quer de seus mem bros;

– os mem bros do con se lho fis cal de ve rão exer -
cer suas fun ções no ex clu si vo in te res se da com pa -
nhia; con si de rar-se-á abu si vo o exer cí cio da fun ção
com o fim de ca u sar dano à com pa nhia, ou aos seus
aci o nis tas ou ad mi nis tra do res, ou de ob ter, para si ou
para ou trem, van ta gem a que não fa zem jus e de que
re sul te, ou pos sa re sul tar, pre ju í zo para a com pa nhia, 
seus aci o nis tas ou ad mi nis tra do res;

–  as so ci e da des de eco no mis tas pas sam a su -
je i tar-se à fa lên cia;

– fica res ta be le ci do, na ali e na ção do con tro le da 
com pa nhia, o tag along, con sis ten te na obri ga to ri e -
da de de o ad qui ren te fa zer ofer ta pú bli ca de aqui si -
ção das ações com di re i to a voto de pro pri e da de dos
de ma is aci o nis tas, as se gu ran do-lhes, no mí ni mo,
80% (oi ten ta por cen to) do va lor pago por ação in te -
gran te do blo co de con tro le;

– o ad qui ren te do con tro le aci o ná rio de com pa -
nhia aber ta po de rá ofe re cer aos aci o nis tas mi no ri tá ri -
os a op ção de per ma ne cer na com pa nhia, me di an te o 
pa ga men to de um prê mio equi va len te à di fe ren ça en -
tre o va lor de mer ca do das ações e o va lor pago por
ação in te gran te do blo co de con tro le; e

– as com pa nhi as po de rão es ten der o tag
along aos seus aci o nis tas sem di re i to de voto, em
igual da de ou não com as ações com di re i to a voto.

Em re la ção à Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro
de 1976, as prin ci pa is mo di fi ca ções pro pos tas são
as se guin tes:

– fi cam su je i tas à dis ci pli na da que la lei a ne go -
ci a ção e a in ter me di a ção no mer ca do de de ri va ti vos
e a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as ope ra ções
das Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros;

– são in clu í dos no rol dos va lo res mo bi liá ri os
su je i tos ao re gi me da lei e das nor mas ex pe di das
pela CVM as cé du las de de bên tu res, as co tas de
fun dos de in ves ti men to em va lo res mo bi liá ri os ou de 

clu bes de in ves ti men to em qua is quer ou tros ati vos,
as no tas co mer ci a is, os con tra tos fu tu ros, de op ções 
e ou tros de ri va ti vos, cu jos ati vos sub ja cen tes se jam
va lo res mo bi liá ri os, ou tros con tra tos de ri va ti vos, in -
de pen den te men te dos ati vos sub ja cen tes, e, quan do 
ofer ta dos pu bli ca men te, qua is quer ou tros tí tu los ou
con tra tos de in ves ti men to co le ti vo, que ge rem di re i to 
de par ti ci pa ção, de par ce ria ou de re mu ne ra ção, in -
clu si ve re sul tan te de pres ta ção de ser vi ços, cu jos
ren di men tos ad vêm do es for ço do em pre en de dor ou 
de ter ce i ros;

– a CVM pas sa a se cons ti tu ir en ti da de au tár -
qui ca em re gi me es pe ci al, do ta da de au to ri da de ad -
mi nis tra ti va in de pen den te, au sên cia de su bor di na -
ção hi e rár qui ca, man da to fixo e es ta bi li da de de seus 
di ri gen tes, e au to no mia fi nan ce i ra e or ça men tá ria;

– os mem bros do co le gi a do da CVM se rão
apro va dos pelo Se na do Fe de ral, te rão man da to de
cin co anos, ve da da a re con du ção, de ven do ha ver
re no va ção, a cada ano, de um quin to dos mem bros;

– o ex-di ri gen te da CVM con ti nu a rá vin cu la do
à au tar quia, me di an te re mu ne ra ção, por um pe río do
cor res pon den te a um dé ci mo do tem po de exer cí cio
no car go, não po den do pres tar ser vi ços a qual quer
en ti da de por ela fis ca li za da du ran te esse pra zo, sob
pena de su je i tar-se às pe nas pre vis tas no Có di go
Pe nal para a prá ti ca de ad vo ca cia ad mi nis tra ti va;

– in clu em-se en tre os re cur sos para cus te io
das des pe sas da CVM as re ce i tas de ta xas de cor -
ren tes do exer cí cio de seu po der de po lí cia;

– se rão de aces so pú bli co to dos os do cu men -
tos e au tos de pro ces sos ad mi nis tra ti vos, res sal va -
dos aque les cujo si gi lo seja im pres cin dí vel para a
de fe sa da in ti mi da de ou do in te res se so ci al ou es te -
ja as se gu ra do por ex pres sa dis po si ção le gal;

– na apu ra ção de in fra ções à le gis la ção do
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, a Co mis são de ve rá
dar pri o ri da de às in fra ções de na tu re za gra ve, cuja
ape ga ção pro por ci o ne um ma i or efe i to edu ca ti vo e
pre ven ti vo para os par ti ci pan tes do mer ca do;

– no pro ces so ad mi nis tra ti vo, não se ad mi ti rá
re cur so ao Con se lho de Re cur sos do Sis te ma Fi -
nan ce i ro Na ci o nal das de ci sões unâ ni mes do co le gi -
a do da CVM;

– a CVM po de rá no me ar, por tem po in de ter mi -
na do e às suas ex pen sas, um di re tor-fis cal para par -
ti ci par da ad mi nis tra ção da Bol sa, cor re to ra ou en ti -
da de par ti ci pan te do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os 
onde for cons ta ta da fra u de, má ges tão ou qual quer



ou tra ir re gu la ri da de que pro vo que ou pos sa pro vo -
car pre ju í zos gra ves aos in ves ti do res ou ao mer ca do 
em ge ral;

– fi cam in clu í dos no sis te ma de dis tri bu i ção de
va lo res mo bi liá ri os as cor re to ras de mer ca do ri as, os 
ope ra do res es pe ci a is e as Bol sas de Mer ca do ri as e
Fu tu ros;

– as Bol sas de Va lo res, as Bol sas de Mer ca do -
ri as e Fu tu ros, as en ti da des do mer ca do de bal cão
or ga ni za do e as en ti da des de com pen sa ção e li qui -
da ção de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os po de -
rão apli car aos res pon sá ve is pela prá ti ca de atos ilí -
ci tos e prá ti cas não eqüi ta ti vas ocor ri das na sua
área de abran gên cia as pe na li da des de ad ver tên cia, 
mul ta e sus pen são do exer cí cio de car go de ad mi -
nis tra dor ou de con se lhe i ro fis cal;

–  a CVM po de rá ex pe dir nor mas apli cá ve is à
na tu re za das in for ma ções mí ni mas e a pe ri o di ci da -
de de sua apre sen ta ção por qual quer pes soa que
te nha aces so a in for ma ção re le van te não di vul ga da;

– as em pre sas de au di to ria con tá bil e os au di -
to res con tá be is in de pen den tes de ve rão man ter seus 
pa péis de tra ba lho em per fe i ta or dem e es ta do de
con ser va ção, pelo pra zo mí ni mo de cin co anos, à
dis po si ção da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, do
Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de e Con se lhos Re -
gi o na is de Con ta bi li da de, e do Ban co Cen tral do
Bra sil, no que diz res pe i to a ins ti tu i ções fi nan ce i ras
e de ma is ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar por
este úl ti mo;

– fica cri a do o Co mi tê de Pa drões Con tá be is
(CPC), en ti da de sem fins lu cra ti vos, que tem por
ob je to so ci al o es tu do, ela bo ra ção e di vul ga ção de 
prin cí pi os, pro ce di men tos e pa drões de con ta bi li -
da de, cujo ór gão de li be ra ti vo será in te gra do por
até nove mem bros, do ta dos de ili ba da re pu ta ção e 
re co nhe ci da ca pa ci da de téc ni ca, re pre sen tan tes
das se guin tes en ti da des: ór gão re gu la dor do mer -
ca do de ca pi ta is; ór gão fe de ral de fis ca li za ção do
exer cí cio da pro fis são con tá bil; en ti da des na ci o na -
is re pre sen ta ti vas de quem ela bo ra, au di ta e ana li -
sa as in for ma ções e de mons tra ções con tá be is;
uni ver si da des e ins ti tu tos de pes qui sas com re co -
nhe ci da atu a ção na área con tá bil e de mer ca do de 
ca pi ta is. A ma i o ria dos mem bros do ór gão de li be -
ra ti vo de ve rá ser de con ta do res e os pro nun ci a -
men tos e ori en ta ções emi ti dos pelo Co mi tê po de -
rão ser ob je to de lei de le ga da ela bo ra da pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca; e

– são pre vis tos no vos cri mes con tra o mer ca do 
de ca pi ta is: o cri me de ma ni pu la ção do mer ca do, o
de uso in de vi do de in for ma ção pri vi le gi a da e o de
exer cí cio ir re gu lar de car go, pro fis são, ati vi da de ou
fun ção.

Nas dis po si ções ge ra is e tran si tó ri as do pro je -
to (arts. 6º a 8º), fica es ta be le ci do que:

a) as com pa nhi as exis ten tes de ve rão pro ce der
à adap ta ção do seu es ta tu to no pra zo de um ano, a
con tar da data em que a lei em que se con ver ter o
pro je to en trar em vi gor;

b) as dis po si ções re la ti vas ao tag along,
acres cen ta das pelo pro je to na Lei nº 6.404, de 15 de 
de zem bro de 1976, não se apli ca rão às com pa nhi as 
em pro ces so de de ses ta ti za ção que te nham pu bli ca -
do um edi tal até a data da pro mul ga ção da lei em
que se con ver ter o pro je to;

c) não se apli ca rá o di re i to de re ces so quan to
às al te ra ções de di re i tos con fe ri dos às ações exis -
ten tes de cor ren tes da lei em que se con ver ter o pro -
je to, des de que se jam pro mo vi das até o tér mi no do
ano de 2002;

d) as com pa nhi as aber tas exis ten tes po de rão
man ter a pro por ção de até dois ter ços de ações pre -
fe ren ci a is em re la ção ao to tal das ações emi ti das,
in clu si ve em re la ção a no vas emis sões. To da via,
uma vez re du zi do o per cen tu al de par ti ci pa ção em
ações pre fe ren ci a is, a com pa nhia não mais po de rá
ele vá-lo além do novo li mi te atin gi do;

e) as com pa nhi as fe cha das exis ten tes, se de ci -
di rem abrir seu ca pi tal, de ve rão ado tar a nova pro -
por ção en tre ações or di ná ri as e pre fe ren ci a is es ta -
be le ci da pelo pro je to;

f) nas emis sões de ações or di ná ri as por com pa -
nhi as aber tas que op ta rem por se adap tar à nova pro -
por ção en tre ações or di ná ri as e pre fe ren ci a is es ta be -
le ci da pelo pro je to po de rá não ser es ten di do aos aci -
o nis tas pre fe ren ci a lis tas o di re i to de pre fe rên cia pre -
vis to no § 1º do art. 171 da Lei nº 6.404, de 15 de de -
zem bro de 1976;

g) a nova re gra es ti pu la da no art. 141 da Lei nº
6.404, de 15 de de zem bro de 1976, para a es co lha de 
um mem bro do con se lho de ad mi nis tra ção pe los pre -
fe ren ci a lis tas, ou por es tes em con jun to com os mi no -
ri tá ri os, so men te en tra rá em ple no vi gor a par tir da
as sem bléia ge ral or di ná ria de 2006. Antes da que la
data, o re fe ri do mem bro do con se lho será es co lhi do
em lis ta trí pli ce ela bo ra da pelo aci o nis ta con tro la dor.

Fo ram apre sen ta das ao pro je to as emen das re -
su mi das na ta be la a se guir:













É o re la tó rio.

II – Aná li se

Tra ta-se de pro po si ção que me re ceu aná li se mi -
nu ci o sa por oca sião de sua tra mi ta ção pela Câ ma ra
dos De pu ta dos.

A pro po si ção ori gi nal, de au to ria do De pu ta do
Luiz Car los Ha uly, foi dis tri bu í da, na que la Casa Le gis -
la ti va, à Co mis são de Eco no mia, Indús tria e Co mér -
cio (CEIC), à Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção
(CFT), e à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção (CCJR), onde foi re la ta da, res pec ti va men te
pe los De pu ta dos Emer son Ka paz, Anto nio Kan dir e
Inal do Le i tão.

Os re la to res na CEIC e CFT apre sen ta ram vá ri -
as ino va ções no pro je to, após ou vi rem, em mu i tas
opor tu ni da des, os di ver sos seg men tos com in te res se
na ma té ria.

Não res tam dú vi das quan to ao apri mo ra men to
da le gis la ção vi gen te pro mo vi do pela pro po si ção.

O es go ta men to das fon tes tra di ci o na is de fi nan -
ci a men to da eco no mia im pli ca a ne ces si da de de uma
di na mi za ção do mer ca do de ca pi ta is que, por sua
vez, so men te será viá vel me di an te um aper fe i ço a -
men to das nor mas que o re gem, de for ma a es ti mu lar
o in ves ti men to da pou pan ça po pu lar nes se mer ca do.

O pro je to re pre sen ta um avan ço sig ni fi ca ti vo
nes se sen ti do, ins ti tu in do di ver sas me di das que cer -
ta men te con tri bu i rão para au men tar a con fi an ça do
in ves ti dor no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, den tre
as qua is des ta ca mos a par ti ci pa ção dos aci o nis tas
pre fe ren ci a lis tas no con se lho de ad mi nis tra ção da
com pa nhia, a obri ga to ri e da de de ofer ta pú bli ca para
aqui si ção de ações quan do do fe cha men to do ca pi tal
da so ci e da de, o novo li mi te es ta be le ci do para o nú -
me ro de ações pre fe ren ci a is das com pa nhi as que in -
gres sa rem no mer ca do, a res ta u ra ção do tag along,
obri gan do o ad qui ren te do con tro le da com pa nhia a
fa zer ofer ta pú bli ca para aqui si ção das ações de pro -
pri e da de dos mi no ri tá ri os e a cri mi na li za ção de con -
du tas pre ju di ci a is ao mer ca do.

Cu i dou tam bém a pro po si ção de con fe rir efe ti vi -
da de às al te ra ções pro pos tas na le gis la ção, me di an te 
o for ta le ci men to da CVM, ór gão re gu la dor do mer ca -
do de va lo res mo bi liá ri os, con fe rin do-lhe au to no mia e
in de pen dên cia, bem como au men tan do a re la ção dos 
va lo res mo bi liá ri os re gi dos pela lei, que pas sa a con -
tem plar to dos os tí tu los e con tra tos de in ves ti men to
que con fi gu rem um ape lo à pou pan ça pú bli ca. Re for -
ça-se, as sim, o po der re gu la dor so bre os par ti ci pan -
tes do mer ca do de ca pi ta is.

Tais mo di fi ca ções cer ta men te pro pi ci a rão o de -
sen vol vi men to do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os,
pois têm por fi na li da de ga ran tir um tra ta men to mais
res pe i to so para com o in ves ti dor.

A pro po si ção apro va da pela Câ ma ra dos De pu -
ta dos re sul ta de vá ri as dis cus sões em tor no da ma té -
ria, sen do o tex to fi nal re sul ta do de di ver sas ne go ci a -
ções. Enten de mos, des sa for ma, que o pro je to já foi
dis cu ti do o bas tan te du ran te a sua tra mi ta ção na que -
la Casa. Tal vez não seja ain da o pro je to ide al, como
mu i tos ar gu men tam. Ha ve rá sem pre quem in ter pre te
que o sis te ma pro pos to fa vo re ce o aci o nis ta con tro la -
dor em de tri men to dos mi no ri tá ri os e pre fe ren ci a lis -
tas. De igual modo, ou tros di rão que, na bus ca da de -
fe sa dos in te res ses dos mi no ri tá ri os, hou ve ex ces sos, 
em pre ju í zo dos con tro la do res. Pa re ce-nos in con tes -
tá vel, con tu do, que a pro po si ção re pre sen ta um avan -
ço em re la ção à le gis la ção vi gen te.

Por ou tro lado, se sub sis tem ques ti o na men tos
quan to ao mé ri to da pro po si ção, há uma qua se una ni -
mi da de em tor no da ne ces si da de de que as al te ra -
ções na le gis la ção se jam pro mo vi das o mais ra pi da -
men te pos sí vel, ten do em vis ta o de sen vol vi men to do
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os no Bra sil, que se en -
con tra mu i to aquém de seu po ten ci al.

Em vir tu de das nor mas que re gem o pro ces so
le gis la ti vo, qua is quer mo di fi ca ções que o Se na do ve -
nha a pro mo ver no pro je to im por ta rão seu re tor no à
Câ ma ra dos De pu ta dos e, por con se guin te, o adi a -
men to da tão re cla ma da re for ma le gis la ti va.

Por esse mo ti vo, a des pe i to de re co nhe cer mos
a va li o sa con tri bu i ção dos ilus tres pa res que apre sen -
ta ram emen das à pro po si ção, en ten de mos que o Se -
na do deve apro var o pro je to tal como che gou a esta
Casa, sem mo di fi ca ções.

III – Voto

Em vis ta de todo o ex pos to, ma ni fes ta mo-nos
pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23, de
2001, e pela re je i ção das emen das a ele apre sen ta -
das.

Con cor dan do in te gral men te com o pa re cer da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sala da Co mis são, 12 de se tem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te; Pe dro Piva, Re la tor;
José Alen car; Arlin do Por to; Ber nar do Ca bral; Ro -
me ro Jucá; José Agri pi no; Fran ce li no Pe re i ra;
Pa u lo Har tung; Osmar Dias; Ger son Ca ma ta; Edu ar -
do Su plicy; Bel lo Par ga; Wal deck Orné las.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELASECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO 
DA 

REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRASIL 
1988

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

TÍ TU LO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CA PÍ TU LO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

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 a pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

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

XXXVI – 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;
....................................................................................

XXXIX – não há cri me sem lei an te ri or que o de -
fi na, nem pena sem pré via co mi na ção 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;
....................................................................................

CA PÍ TU LO VII
Da Admi nis tra ção Pú bli ca

Se ção I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta
de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin -
cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu -
bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:
....................................................................................

§ 6º  As pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co e as
de di re i to pri va do pres ta do ras de ser vi ços pú bli cos
res pon de rão pe los da nos que seus agen tes, nes sa
qua li da de, ca u sa rem a ter ce i ros, as se gu ra do o di re i to 
de re gres so con tra o res pon sá vel nos ca sos de dolo
ou cul pa.
....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:
....................................................................................

II – dis po nham so bre:
....................................................................................

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art.
84, VI;
....................................................................................

TÍTULO VII
Da Ordem Eco nô mi ca e Fi nan ce i ra

CAPÍTULO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is Da Ati vi da de Eco nô mi ca

....................................................................................
Art. 174. Como agen te nor ma ti vo e re gu la dor da

ati vi da de eco nô mi ca, o Esta do exer ce rá, na for ma da
lei, as fun ções de fis ca li za ção, in cen ti vo e pla ne ja -
men to, sen do este de ter mi nan te para o se tor pú bli co
e in di ca ti vo para o se tor pri va do.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

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

....................................................................................
Art. 34. Das sen ten ças de pri me i ra ins tân cia

pro fe ri das em exe cu ções de va lor igual ou in fe ri or a
50 (cin qüen ta) Obri ga ções Re a jus tá ve is do Te sou ro
Na ci o nal – ORTN, só se ad mi ti rão em bar gos in frin -
gen tes e de de cla ra ção.
....................................................................................



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.

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

LEI Nº 9.457, DE 5 DE MAIO DE 1997

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 6.404,
de 15 de de zem bro de 1976, que dis põe
so bre as so ci e da des por ações e da Lei
nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que
dis põe so bre o mer ca do de va lo res mo bi -
liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os.

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

LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000

Dis põe so bre a ges tão de re cur sos
hu ma nos das Agên ci as Re gu la do ras e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.198, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Dis põe so bre a re gu la ção, fis ca li za -
ção e su per vi são dos mer ca dos de tí tu -
los ou con tra tos de in ves ti men to co le ti -
vo, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Cons ti tu em va lo res mo bi liá ri os, su je i tos ao 
re gi me da Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976,
quan do ofer ta dos pu bli ca men te, os tí tu los ou con tra tos 
de in ves ti men to co le ti vo, que ge rem di re i to de par ti ci -
pa ção, de par ce ria ou de re mu ne ra ção, in clu si ve re sul -
tan te de pres ta ção de ser vi ços, cu jos ren di men tos
ad vêm do es for ço do em pre en de dor ou de ter ce i ros.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal Bra si le i ro

TÍ TU LO IV
Do Con cur so De Pes so as

Art. 29. Quem, de qual quer modo, con cor re para 
o cri me in ci de nas pe nas a este co mi na das, na me di -
da de sua cul pa bi li da de.

§ 1º Se a par ti ci pa ção for de me nor im por tân cia, 
a pena pode ser di mi nu í da de um sex to a um ter ço.

§ 2º Se al gum dos con cor ren tes quis par ti ci par
de cri me me nos gra ve, ser-lhe-á apli ca da a pena des -
te; essa pena será au men ta da até me ta de, na hi pó te -
se de ter sido pre vi sí vel o re sul ta do mais gra ve.

Cir cuns tân ci as in co mu ni cá ve is
Art. 30. Não se co mu ni cam as cir cuns tân ci as e

as con di ções de ca rá ter pes so al, sal vo quan do ele -
men ta res do cri me.

Ca sos de im pu ni bi li da de
Art. 31. O ajus te, a de ter mi na ção ou ins ti ga ção e 

o au xí lio, sal vo dis po si ção ex pres sa em con trá rio, não 
são pu ní ve is, se o cri me não che ga, pelo me nos, a ser 
ten ta do.

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 23, de 2001 (nº 3.115/97, na Casa
de ori gem), cu jos pa re ce res aca bam de ser li dos, en -
con tra-se em re gi me de ur gên cia e cons ta rá da ses -
são de li be ra ti va or di ná ria de 19 do cor ren te, quan do
po de rá re ce ber emen das até o en cer ra men to da dis -
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Pe dro Ubi ra ja ra.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 515, 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 ex-De pu -
ta do Fe de ral Fran cis co Eles bão da Sil va:

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe -
sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao
Esta do de Ro ra i ma.

Sala das Ses sões, 13 de se tem bro de 2001. – 
Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
re que ri men to lido 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 Se na -
do res que o de se ja rem.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio. 
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 

Mesa quer ma ni fes tar, no re que ri men to de mi nha pró -
pria au to ria, as con do lên ci as à fa mí lia do ex-De pu -
ta do Fran cis co Eles bão da Sil va, Mé di co pi o ne i ro do



Esta do de Ro ra i ma, de quem tive a hon ra de ser dis cí -
pu lo.

Peço in clu si ve a trans cri ção nos Ana is do Se na -
do de ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo lha de Boa Vis -
ta, edi ção de hoje, so bre a fi gu ra im por tan te do emi -
nen te Mé di co e ex-De pu ta do Fe de ral Fran cis co Eles -
bão da Sil va.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. PRESIDENTE, SENADOR MOZARILDO
CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO, 
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.

Mor re Fran cis co Eles bão aos 79 anos
Um dos pi o ne i ros no aten di men to mé di co em

Ro ra i ma, Fran cis co Eles bão, que ti nha 79 anos, fa le -
ceu on tem às 12h20min, de po is de ter fi ca do do en te
de pne u mo nia por duas se ma nas, o que veio a agra -
var seu es ta do fí si co. Ele era di a bé ti co há três anos.
Seu cor po foi ve la do na Igre ja Ma triz de Nos sa Se -
nho ra do Car mo.

O re co nhe ci men to pe los ser vi ços pres ta dos à
sa ú de do Esta do le vou o go ver no es ta du al a ba ti zar o
Pron to So cor ro com o seu nome, Fran cis co Eles bão,
ain da em vida. Ontem, au to ri da des e re pre sen tan tes
de fa mí li as tra di ci o na is fo ram ao ve ló rio.

Se gun do os ami gos, Eles bão veio de Sal va dor
para Ro ra i ma jun to com o mé di co Re i nal do Ne ves, na 
dé ca da de 50, a con vi te do go ver na dor Aqui li no Du ar -
te, para tra ba lha rem na sa ú de pú bli ca do Esta do, que
até en tão era aten di da ape nas pe los mé di cos da Pre -
la zia, da Igre ja Ca tó li ca.

Du ran te a épo ca que pres tou aten di men tos mé -
di cos ao Esta do, Eles bão foi di re tor da ma ter ni da de
Nos sa Se nho ra de Na za reth e aten deu tam bém no
Hos pi tal Co ro nel Mota.

Para os ami gos, Eles bão foi, além de um ex ce -
len te mé di co, um ser hu ma no exem plar, pois pres ta va 
aten di men to do mi ci li ar, in dis cri mi na da men te, à hora
em que pre ci sas sem de seus prés ti mos.

“Além de ser uma pes soa des pren di da, pois não 
co bra va pe los aten di men tos que pres ta va para pes -
so as fora dos hos pi ta is, Eles bão foi um mé di co mu i to
res pe i ta do den tro e fora do Esta do. Seus di ag nós ti cos 
eram res pe i ta dos até mes mo nos gran des hos pi ta is
do Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo”, de cla rou emo ci o na do 
o es cri tor Dor val de Ma ga lhães.

Ca sa do há 46 anos e com sete fi lhos, Eles bão
foi ain da pro fes sor na es co la Mon te i ro Lo ba to, que na
épo ca se cha ma va Esco la Nor mal, e se ele geu de pu -
ta do fe de ral no fi nal da dé ca da de 50. Após ser ele i to,

se mu dou para Bra sí lia, onde exer ceu o man da to por
dois anos.

Ele pas sou 35 anos em Bra sí lia, tra ba lhou ain da 
no Hos pi tal do Gama e no Mi nis té rio das Mi nas e
Ener gia, tam bém pres tan do aten di men to mé di co. De -
po is de apo sen ta do vol tou para Ro ra i ma há seis
anos, pois, se gun do sua fa mí lia, era mu i to ape ga do
ao Esta do e de se ja va mor rer aqui.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Arlin do Por to,
como Lí der, por 20 mi nu tos, para co mu ni ca ção de in -
te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí -
nea “b”, do Re gi men to Inter no. 

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao no bre Se na dor
Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a 
mi nha ins cri ção para, em nome da Li de ran ça do PFL,
fa zer tam bém uma co mu ni ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
V. Exª será aten di do, logo após o pro nun ci a men to do
Se na dor Arlin do Por to. 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como Lí -
der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que -
ro, nes te mo men to, fa zer alu são a dois as sun tos que
con si de ro re le van tes. 

O pri me i ro ocor reu no iní cio da Ordem do Dia. O
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar apre sen tou
re que ri men to pro pon do o não re tor no do Pre si den te
li cen ci a do Ja der Bar ba lho ao car go de Pre si den te do
Se na do e do Con gres so Na ci o nal. 

Ma ni fes to, nes te mo men to, a mi nha ex pec ta ti va
para que pos sa mos, na pró xi ma se ma na, dis cu tir e
vo tar um pro je to de re so lu ção de mi nha au to ria, apre -
sen ta do, na úl ti ma se ma na, à Mesa Di re to ra dos tra -
ba lhos, no qual pro po nho mu dan ça no Re gi men to
Inter no da Casa, acres cen tan do-se ao art. 17 da Re -
so lu ção nº 20, de 1993, o se guin te § 4º, re nu me ran do
o atu al 4º para 5º, nos se guin tes ter mos:

(...............................)
Art. 4º – Será afas ta do o mem bro da

Mesa que te nha con tra si, a que se re fe re
este ar ti go, ou à re pre sen ta ção de que se
tra ta o art. 14 des ta Re so lu ção, aca ta da
pelo Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men -
tar, en quan to du rar o seu jul ga men to.



Essa pro pos ta visa nor ma ti zar fa tos que pos -
sam acon te cer, no fu tu ro, evi tan do cons tran gi men -
tos e fa ci li tan do o tra ba lho des ta Casa. La men ta mos 
es tar apre sen tan do esse Pro je to de Re so lu ção no
mo men to em que se tem al gum Se na dor sen do ava -
li a do ou ave ri gua do pelo Con se lho de Éti ca, mas
en ten de mos nós que, se isso acon te cer, es ta re mos
nor ma ti zan do, no fu tu ro, evi tan do o cons tran gi men to 
que es ta mos vi ven ci an do ul ti ma men te.

A mi nha po si ção é de apo io à de ci são do Con -
se lho de Éti ca e, na tu ral men te, aguar dan do que pos -
sa mos ter não ape nas o meu pro je to de re so lu ção
dis cu ti do e apro va do, mas tam bém aco lhi da a de ci -
são do Con se lho de Éti ca, acon te ci da na re u nião de
on tem.

Mas o tema que me traz à tri bu na des ta Casa é
o re gis tro de que, na se ma na pas sa da, apre sen tei re -
que ri men to de mi nha au to ria e tam bém ou tro de au to -
ria do Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, em que es ta mos pro -
pon do a con vo ca ção do Pre si den te da Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral, Emí lio Ca raz zai.

Na que la opor tu ni da de, le van ta mos al guns te -
mas para pro por o con vi te ao Sr. Pre si den te. Um de -
les é para que S. Exª ve nha es cla re cer, de ma ne i ra
mais abran gen te, a sus pen são de fi nan ci a men tos
para a clas se mé dia bra si le i ra em re la ção a fi nan ci a -
men to ha bi ta ci o nal e, em se gun do lu gar, para que S.
Exª pos sa apre sen tar qual é a po lí ti ca ha bi ta ci o nal da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, con si de ran do que a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral é a agên cia go ver na men tal res -
pon sá vel pelo as sun to e pelo epi só dio do ex tin to Ban -
co Na ci o nal de Ha bi ta ção e, tam bém, para que S. Exª
pos sa es cla re cer e de ba ter co nos co a cri a ção do Sis -
te ma Fi nan ce i ro Imo bi liá rio em subs ti tu i ção ao Sis te -
ma Fi nan ce i ro Ha bi ta ci o nal.

O que con si de ra mos opor tu no é que al gu mas
ques tões não es tão mu i to cla ras e de fi ni ti va men te es -
cla re ci das à po pu la ção e, den tro dis so, te mos que tra -
zer al guns nú me ros para re fle xão.

Se gun do o Sin dus con e con for me in for ma ção
da pró pria Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, o Bra sil tem um
dé fi cit ha bi ta ci o nal da or dem de 5 mi lhões e 400 mil
uni da des, sen do 4 mi lhões de uni da des em cen tros
ur ba nos e 1 mi lhão e 800 mil uni da des em zona ru ral
ou pe que nos cen tros. São 23 mi lhões de bra si le i ros
que es tão sem teto ou em con di ções de sub-ha bi ta -
ção, o que de ni gre a ima gem e vi o la a dig ni da de das
pes so as. Oi ten ta por cen to da po pu la ção que com -
põem o dé fi cit ha bi ta ci o nal ga nha, em mé dia, no má -
xi mo, até cin co sa lá ri os mí ni mos, o que co lo ca a ne -

ces si da de de um es tu do mais apro fun da do na ques -
tão ha bi ta ci o nal. 

O que ob ser va mos na clas se mé dia é que, cada
vez mais, está se fa ve li zan do, pe los al tos cus tos dos
ter re nos e a cons tru ção de cen tros ur ba nos, a di fi cul -
da de para im ple men ta ção de in fra-es tru tu ra. Não po -
de mos de i xar de re gis trar que re si dên cia dig na é uma 
ques tão so ci al, as sim como qua li da de de vida e que
sa ú de e vi o lên cia têm uma cor re la ção mu i to for te com 
a re si dên cia dig na e per ma nen te. A fal ta de en de re ço
pre ju di ca a auto-es ti ma, de gra da a fa mí lia e gera vi o -
lên cia.

A ONU de fi ne que mo ra dia ade qua da é di re i to
hu ma no bá si co e que os go ver nos são res pon sá ve is
por as se gu rá-la. Nós mes mos, re cen te men te, ain da
nes ta le gis la tu ra, apro va mos uma PEC in clu in do a
mo ra dia en tre os di re i tos do ci da dão e de ve res do
Esta do. Enfim, a ha bi ta ção po pu lar é uma dí vi da so ci -
al. É nos so de ver bus car al ter na ti vas, para dar opor tu -
ni da de às pes so as de aces so à ha bi ta ção.

Os ban cos, la men ta vel men te, não cum prem a
de ter mi na ção de apli ca ção de no mí ni mo 70% da
cap ta ção da pou pan ça em fi nan ci a men to ha bi ta ci o -
nal. A pou pan ça in ter na cres ce, mas não con se gui -
mos ver cres cer, na mes ma pro por ção, o fi nan ci a -
men to da casa pró pria. Des ta co que os ban cos par ti -
cu la res, mu i to pelo con trá rio, não têm ne nhum pro -
gra ma de fi nan ci a men to à po pu la ção de ba i xa ren da,
o que fica ex clu si va men te sob a res pon sa bi li da de da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. Mais do que isso, so men te
os re cur sos da ca der ne ta de pou pan ça não são su fi -
ci en tes para ga ran tir um pro gra ma ha bi ta ci o nal. Se ria 
im por tan te en con trar mos, den tro do Con gres so Na ci -
o nal, al ter na ti vas fi nan ce i ras para que isso pu des se
ser ava li a do. 

Ou tro pon to que cha ma a aten ção: sem o fun do
de com pen sa ção sa la ri al, o mu tuá rio não con se gue
cum prir o con tra to que faz com seu agen te fi nan ce i ro,
por que seu sa lá rio fica con ge la do – no caso do fun ci -
o ná rio pú bli co, ele não é re a jus ta do há seis anos – e a 
pres ta ção sobe a cada mês. Esse de se qui lí brio faz
com que o so nho de cada ci da dão trans for me-se em
pe sa de lo ao lon go do cum pri men to do con tra to.
Enfim, de ve mos es ti mu lar ou tros in ves ti do res, os fun -
dos de pen sões e as co o pe ra ti vas, para am pli ar,
quem sabe, um pro gra ma fi nan ce i ro de ha bi ta ção.

Gos ta ria de res sal tar que, além da ca rên cia de
pro gra ma ha bi ta ci o nal, en fren ta mos ou tra ques tão
gra vís si ma: os ele va dos en car gos para pro gra ma de
ha bi ta ção. Hoje, o que se co nhe ce é um pro gra ma de
cor re ção de TR, mais ju ros que va ri am de 8% a 12%
ao ano. Como isso pode equi li brar-se, se há uma in -



fla ção es ti ma da em 4% a 5%? Não es ta mos de fen -
den do sub sí di os à ha bi ta ção. Ao con trá rio, es tou de -
fen den do, so bre ma ne i ra, um ajus te ade qua do. A di fe -
ren ça en tre 6% e 12% é mu i to ele va da numa in fla ção
ba i xa como a que es ta mos vi ven do nes te mo men to.

Por isso, há ne ces si da de de res sal tar que o se -
tor ha bi ta ci o nal gera em pre go e ren da, atin gin do des -
de os ope rá ri os da cons tru ção ci vil até os tra ba lha do -
res das em pre sas que co mer ci a li zam pro du tos para a 
cons tru ção ci vil. Mais do que isso, a cons tru ção de
ca sas in cre men ta e for ta le ce os se to res de sa ne a -
men to, ele tri ci da de, pa vi men ta ção, se gu ran ça, trans -
por te e a cons tru ção de es co las e pos tos de sa ú de.

O dé fi cit ha bi ta ci o nal no Bra sil é gi gan tes co.
Ape nas no meu Esta do, Mi nas Ge ra is, é de 460 mil
uni da des, sen do 100 mil na ca pi tal do Esta do, Belo
Ho ri zon te, 240 mil nas de ma is ci da des mi ne i ras e 120 
mil na área ru ral. 

Des ta co que não há ne nhum pro gra ma ha bi ta ci -
o nal para os mo ra do res da área ru ral. De fen de mos a
ne ces si da de de im ple men tar um pro gra ma, para que
o ci da dão pos sa vi ver no cam po com dig ni da de, evi -
tan do-se, com isso, o êxo do ru ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria
de res sal tar que te nho re ce bi do, des de a apre sen ta -
ção do re que ri men to, vá ri as ma ni fes ta ções. Co lo co à
dis po si ção o en de re ço do meu ga bi ne te, para con ti -
nu ar de ba ten do com as pes so as que vi vem esse dra -
ma no in te ri or do País, es pe ci al men te no meu Esta do. 
Che gam de nún ci as, re gis tran do ca sos alar man tes
des sa ele va ção do dé bi to. Tra ta-se de ci da dãos que
pa gam suas men sa li da des há dois, três, qua tro, cin co 
ou dez anos e es tão en fren tan do a ma i or di fi cul da de
para aten der às de man das fa mi li a res e cum prir o pa -
ga men to, já que, quan do têm aces so ao ex tra to, ve ri fi -
cam que o dé bi to está mu i to aci ma do va lor do imó vel. 
E pas sam a vi ver o pe sa de lo de con ti nu ar pa gan do o
imó vel du ran te mais cin co, seis, oito ou dez anos ou
de per der o imó vel e ser co lo ca do em uma con di ção
so ci al mu i to mais gra ve.

É fun da men tal, Sr. Pre si den te, de ba ter, ou vir o
Go ver no, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e, so bre tu do,
co nhe cer os an se i os da po pu la ção. Espe ro con ti nu ar
re ce ben do ma ni fes ta ções da que les que es tão en vol -
vi dos com o fi nan ci a men to da casa pró pria. Que to -
dos nós, Se na do res, in te i re mo-nos do as sun to, dis cu -
ta mos, ou ça mos a opi nião da so ci e da de.

Nes sa li nha e nes sa pers pec ti va, Sr. Pre si den te, 
ve nho à tri bu na con cla mar os nos sos Pa res. Tal vez,
na pró xi ma se ma na, te nha mos a data de fi ni da pelo
Pre si den te da Ca i xa e, en tão, na Co mis são de Assun -

tos Eco nô mi cos, po de re mos tra çar um per fil do pro -
ble ma.

Aos bra si le i ros que es tão en vol vi dos ou in te res -
sa dos no as sun to, peço que par ti ci pem, dêem suas
con tri bu i ções, as qua is se rão im por tan tes para atin gir 
o nos so ob je ti vo.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Por -
to, 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 re i ra Men des, pela Li -
de ran ça.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ini ci al men te, que ro agra de cer a con -
si de ra ção do Se na dor Hugo Na po leão, que me per mi -
tiu usar a prer ro ga ti va da Li de ran ça, para fa zer uma
co mu ni ca ção que jul go da mais alta im por tân cia, que
é a re a li za ção, em Bra sí lia, do XXIX Con gres so Bra si -
le i ro de Agên ci as de Vi a gens e Expo si ção de Tu ris -
mo, que co me çou on tem à no i te, con gre gan do todo o
tra ding do tu ris mo, pos si bi li tan do que o País, so bre -
tu do a co mu ni da de de Bra sí lia, co nhe ça mais de per -
to essa im por tan te in dús tria para o de sen vol vi men to
do Bra sil.

Em nome do Se na dor Hugo Na po leão, que ro
jus ti fi car a sua au sên cia, on tem, na aber tu ra do Con -
gres so e di zer da ale gria de S. Exª em ter re ce bi do o
con vi te e de seu es for ço no sen ti do de so mar-se a
essa gran de in dús tria na de fe sa de seus in te res ses.

O even to foi aber to ofi ci al men te on tem, por vol ta 
das 21 ho ras, com a pre sen ça de Sua Exce lên cia o
Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do -
so; do Vice-Pre si den te, Mar co Ma ci el; do Mi nis tro de
Esta do de Espor tes e Tu ris mo, Car los Mel les; de li de -
ran ças ex pres si vas do se tor de tu ris mo; e do De pu ta -
do Alex Can zi a ni, Pre si den te da Sub co mis são de Tu -
ris mo na Câ ma ra Fe de ral. Eu com pa re ci na con di ção
de Pre si den te da Sub co mis são de Tu ris mo do Se na -
do Fe de ral.

Pre sen ci a mos um au di tó rio lo ta do, com re pre -
sen ta ções de to dos os Esta dos bra si le i ros e dos pa í -
ses que com põem o Mer co sul. La men ta mos a au sên -
cia de tra di ci o na is par ti ci pan tes ame ri ca nos, que to -
dos os anos pres ti gi am esse im por tan te even to, au -
sên cia essa ple na men te jus ti fi ca da, ten do em vis ta o
la men tá vel epi só dio por que pas sa o povo ame ri ca no.



Qu e ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
re gis trar, com mu i ta ale gria, que o Pre si den te da Re -
pú bli ca deu des ta que ao im por tan te even to. No seu
pro nun ci a men to, re ve lou im por tan tes da dos que con -
vém, nes te mo men to, as si na lar. 

Dis se Sua Exce lên cia que a in dús tria do tu ris mo 
re gis trou, no ano pas sa do, cer ca de US$21 bi lhões
de di vi sas para o Bra sil, ge ran do cer ca de US$7 bi -
lhões de im pos tos. Re co nhe ceu o Pre si den te, num
ges to de gran de za, que tudo isso se deu gra ças ao
es for ço dos agen tes de vi a gem, dos ope ra do res, das
com pa nhi as aé re as, en fim, de todo o seg men to en -
vol vi do com o tu ris mo.

Res sal tou o Pre si den te que o dado mais im por -
tan te foi, sem dú vi da, que o se tor ge rou o ano pas sa -
do cer ca de seis mi lhões de em pre gos di re tos e in di -
re tos.

Dis se, ain da, o Pre si den te da Re pú bli ca, co -
men tan do o trá gi co acon te ci men to ocor ri do nos Esta -
dos Uni dos, que, ao con trá rio do que se viu lá, o tu ris -
mo é a in dús tria da paz, a in dús tria que pres su põe o
re la ci o na men to hu ma no, o en ten di men to e a com pre -
en são en tre os se res hu ma nos. E usou uma ex pres -
são que eu jul guei ex tre ma men te fe liz, de que o tu ris -
mo é uma es pé cie de ma ni fes ta ção de amor.

Na que le ato so le ne, o Pre si den te da Re pú bli ca
pe diu um mi nu to de si lên cio pela me mó ria de to dos
aque les que su cum bi ram ao ata que ocor ri do nos
Esta dos Uni dos.

Tam bém usou da pa la vra na que le mo men to o
Pre si den te na ci o nal da Abav, o com pa nhe i ro Go i a ci
Alves Gu i ma rães, que co brou do Go ver no Fe de ral, do 
Se na do e da Câ ma ra dos De pu ta dos ur gên cia na re -
gu la men ta ção da ati vi da de do agen te de vi a gem, ur -
gên cia na dis cus são e na apro va ção do pro je to que
de fi ne a res pon sa bi li da de ci vil dos seg men tos pro du -
ti vos en vol vi dos com a in dús tria do tu ris mo e tam bém
co brou do Pre si den te da Re pú bli ca e de nós, par la -
men ta res, que es tá va mos lá pre sen tes, re pre sen tan -
do as duas Ca sas, a ur gen te apro va ção de um pro je to 
de mi nha au to ria que pre vê a in clu são dos agen tes de 
vi a gem nas re gras do Sim ples, aque la que tan to fa ci li -
ta a vida de tan tos bra si le i ros, de tan tos pe que nos e
mi cro em pre sá ri os bra si le i ros.

Usou tam bém da pa la vra o nos so que ri do Pre si -
den te da Abav-DF, o an fi trião, aque le que nos re ce -
beu a to dos, Eu gê nio Anti no ro, que fez um dis cur so
ve e men te em de fe sa do pe que no e do mi cro em pre -
sá rio, dos agen tes de vi a gem, mas tam bém se re fe riu
a essa ques tão a que me re por tei, ou seja, co brou do
Con gres so Na ci o nal a vo ta ção des sas im por tan tes

leis, de for ma a fa ci li tar a vida do tra ding do tu ris mo
no Bra sil.

Como eu dis se no iní cio, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, vá ri as en ti da des re pre sen ta ti vas se
fi ze ram pre sen tes. Qu e ro re gis trar tam bém a pre sen -
ça da Fe de ra ção Na ci o nal do Tu ris mo, Fe nac tur –
como sem pre, es ta va lá o Mi che lão, com aque la sua
sim pa tia, dan do vida a esse even to. 

Nos pró xi mos qua tro dias, te re mos uma sé rie de 
re u niões, de de ba tes, de en con tros. Lá está a fe i ra
ins ta la da, com toda a sua gran de za, com tudo aqui lo
que pode ofe re cer, para co nhe ci men to não ape nas da 
po pu la ção do Dis tri to Fe de ral e do Entor no, mas de
todo o Bra sil.

Era o que eu ti nha a re gis trar no dia de hoje, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Com a
pa la vra o no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (Sem Par ti do –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti mos dias, os me i os de
co mu ni ca ção de mas sa têm tra zi do ao co nhe ci men to
do pú bli co dois as sun tos da área da sa ú de, de ex tre -
ma im por tân cia: a pos sí vel clo na gem hu ma na e um
novo me di ca men to con tra a Aids. Se a pri me i ra no tí -
cia di vi de as opi niões da co mu ni da de ci en tí fi ca e do
mun do em ge ral, o se gun do tema é ob je to de apla u -
sos unâ ni mes e in ter na ci o na is.

Mes mo não se le van do em con ta os mo ti vos re li -
gi o sos, os gra ves ris cos que en vol vem a clo na gem
hu ma na pre ci sam se con si de ra dos, não só do pon to
de vis ta ge né ti co, exal tan do-se os avan ços da ciên -
cia, mas tam bém – e prin ci pal men te – sob o ân gu lo
éti co, res sal tan do-se a dig ni da de e o di re i to à vida do
ser hu ma no.

Infor ma o Jor nal do Bra sil do dia 8 do mês de
agos to que os con tro ver sos pes qui sa do res eu ro pe us
Pa nos Za vos e Se ve ri no Anti no ri es tão de ter mi na dos
a ini ci ar, ain da nes te ano de 2001, em no vem bro, a
clo na gem de um ser hu ma no, a cri a ção de um em -
brião. Seu ob je ti vo de cla ra do é per mi tir que ca sa is in -
fér te is ge rem fi lhos. Ape sar de re co nhe ce rem a exis -
tên cia de ris cos, pre ten dem con cre ti zar seus in ten tos, 
uti li zan do pro ce di men to si mi la res aos em pre ga dos
para cri ar a ove lha Dolly.

Entre tan to, no bre co le gas, os pes qui sa do res
que ob ti ve ram su ces so em ex pe riên ci as com ani ma is
vêm re i te ran do o aler ta de que é co mum a mor te ou a
ocor rên cia de gra ves pro ble mas con gê ni tos na ma i o -
ria dos clo nes de ani ma is. O cri a dor da ove lha Dolly –
o es co cês Ian Will mut – re no vou os avi sos de que, an -



tes de Dolly, 277 ten ta ti vas fra cas sa ram. Se gun do os
ci en tis tas, não há se gu ran ça nos pro ce di men tos,
sen do que a re la ção mé dia é de um em brião que vin -
ga para 290 mor tos. É pos sí vel, tam bém, que esse
úni co em brião vivo, em qua se 300 ex pe riên ci as, se
trans for me em um por ta dor de gra ves ano ma li as,
con de na do à mor te e ao en ve lhe ci men to pre ma tu ros.

Pa re ce-me, Sr. Pre si den te, que, fas ci na dos pelo 
can to de se re ia da fama e, tal vez, do en ri que ci men to,
al guns se es que çam do in dis pen sá vel res pe i to à vida
– prin cí pio éti co que deve nor te ar os pas sos da ciên -
cia. Pre ten dem sa cri fi car mais de 200 em briões para
cri ar um in di ví duo, cu jas de for mi da des or gâ ni cas, fí si -
cas ou men ta is po dem con de ná-lo, e aos seus pais, a
uma exis tên cia mi se rá vel! Te rão re al men te essa co ra -
gem?

Fe liz men te tra mi tam na Câ ma ra dos De pu ta dos 
inú me ras pro po si ções que pro í bem cla ra men te as ex -
pe riên ci as e a clo na gem de ani ma is e de se res hu ma -
nos no Bra sil. Apen sa das ao PL 2811/97, en con -
tram-se na Co mis são de Ciên cia, Tec no lo gia e Co mu -
ni ca ção, e acre di to que em bre ve es te jam sob aná li se
dos mem bros des ta Casa.

Tan to nes te as sun to quan to na ques tão da Aids
apli ca-se o pro vér bio: ”É me lhor pre ve nir do que re -
me di ar“. Aliás, se nho res, esse adá gio po pu lar tem lar -
go em pre go em qual quer se tor da Me di ci na e, por ex -
ten são, da vida hu ma na.

Sr. Pre si den te e pre cla ros Se na do res, o Bra sil
con se guiu re du zir pela me ta de o nú me ro de mor tes
ca u sa das pela ação do ví rus HIV, en tre 1995 e 1999,
e em 80% o to tal de in ter na ções hos pi ta la res, de cor -
ren tes de in fec ções opor tu nis tas. Foi uma gran de vi -
tó ria, se com pa ra da aos da dos mun di a is do ano pas -
sa do. Re lem bran do, no ano de 2000:

• a Aids ma tou cer ca de 3 mi lhões de
pes so as em todo o Pla ne ta;

• mais de 5 mi lhões fo ram in fec ta das
pelo HIV;

• des sas, qua se 4 mi lhões, só na Áfri -
ca;

• a epi de mia de HIV/ Aids co me çou a
se alas trar a ta xas alar man tes tam -
bém em ou tras re giões, como o les te
eu ro peu, o sul e su des te da Ásia;

• no Ca ri be, a Aids já é a prin ci pal ca u -
sa da mor te de ho mens com me nos
de 45 anos.

Enten do, no bres Co le gas, que, mes mo com
es sas pou cas in for ma ções, já é pos sí vel as se gu rar
que não es ta mos mais nos de fron tan do com uma
epi de mia, mas com uma ver da de i ra pan de mia. Por
isso, não há ne nhum exa ge ro nas afir ma ções do
Se cre tá rio-Ge ral da ONU, Kofi Annan:

O HIV/Aids não é mais ape nas um pro -
ble ma de sa ú de, mas um pro ble ma mun di al
do de sen vol vi men to, que ame a ça re ver ter
mu i tos dos avan ços con se gui dos no úl ti mo
meio sé cu lo. Mais do que isso, tra ta-se de
uma ques tão de se gu ran ça in ter na ci o nal e,
como tal, pre ci sa de um or ça men to de guer -
ra e de uma es tra té gia ri go ro sa.

Re al men te, se nho res, o alas tra men to do ví rus
pa re ce que ten de a se tor nar um fa tor de con sen so,
de união en tre os po vos. Sem dú vi da, o que os me lho -
res sen ti men tos não con se gui ram, o medo vai ob ter.
Por medo, acre di to que, em bre ve, as na ções se uni -
rão con tra o ini mi go in vi sí vel e mor tal: o ví rus HIV.

Por medo, os pa í ses de sen vol vi dos se rão obri -
ga dos a se pre o cu par e a aju dar as po pu la ções mais
mi se rá ve is do Pla ne ta; por que to dos sa bem que a mi -
sé ria e a ig no rân cia cons ti tu em ter ra fér til para to dos
os ma les. Mu i tas po pu la ções po bres es tão sen do di -
zi ma das, po den do de sa pa re cer nos pró xi mos 20
anos, se o ví rus HIV não for con tro la do.

Sr. Pre si den te, sin to-me or gu lho so de ser bra si -
le i ro, ao evo car, aqui nes te co len do Ple ná rio, o exem -
plo que nos so País deu ao mun do, na úl ti ma Con fe -
rên cia Mun di al so bre a Aids, no fi nal do pas sa do mês
de ju nho.

A po lí ti ca de dis tri bu i ção gra tu i ta de me di ca -
men tos para tra ta men to des se ter rí vel mal, de sen vol -
vi da pelo Go ver no bra si le i ro, foi a gran de es tre la da -
que le en con tro in ter na ci o nal. Du ran te o even to, go -
ver nan tes de 189 pa í ses ga ran ti ram o di re i to de fa bri -
car me di ca men tos ge né ri cos, mes mo que isso re sul te 
na que bra de pa ten tes.

Re cen te men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ti ve mos um ou tro epi só dio que me re ce nos sos
elo gi os. O Go ver no bra si le i ro con se guiu ne go ci ar
com o la bo ra tó rio Ro che a di mi nu i ção dos pre ços do
Ne o fi na vir. O Bra sil se pre pa ra va para que brar a pa -
ten te do la bo ra tó rio e fa bri car esse re mé dio que con -
su mia cer ca de 30% a 40% de to dos os re cur sos des -
pen di dos com a Aids em nos so País. Mas o la bo ra tó -
rio Ro che aca bou por fa zer o acor do com o Go ver no
bra si le i ro.

Esse di re i to ad qui ri do pe los po vos, to dos sa be -
mos, é uma de cor rên cia da co ra gem de mons tra da



pelo Bra sil, na con ten da com os Esta dos Uni dos na
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.

Den tre os 44 pa í ses que in te gram o re gião da
Amé ri ca La ti na e do Ca ri be, o Bra sil é o que apre sen -
ta ma i or nú me ro de in di ví du os con ta mi na dos: 540 mil. 
Nes sa par te do mun do, es ti ma-se que 600 pes so as
se jam in fec ta das di a ri a men te pelo HIV, isto é, a cada
dois mi nu tos, uma pes soa ad qui re o ví rus.

Em um do cu men to de 16 pá gi nas, com 103
com pro mis sos fir ma dos por 189 pa í ses, a Orga ni za -
ção das Na ções Uni das de fi niu que o aces so uni ver -
sal ao tra ta men to da do en ça é um di re i to à vida. Esse
do cu men to ofi ci al que es ta be le ceu os com pro mis sos
de to dos os pa í ses para o con tro le da Aids con tém
qua tro ou tras pro pos tas bra si le i ras, ra ti fi ca das por
aque las na ções:

• a cri a ção de um fun do glo bal para a
com pra de re mé di os a se rem dis tri bu -
í dos às po pu la ções dos pa í ses mais
po bres, onde vi vem 90% dos por ta do -
res do ví rus;

• a di fe ren ci a ção de pre ços dos me di -
ca men tos para pa í ses ri cos e po bres
(con for me eu aca bei de ci tar o Ne o fi -
na vir);

• aces so ao tra ta men to da do en ça
como uma ques tão de di re i to hu ma no
aos 36,1 mi lhões de in di ví du os in fec -
ta dos;

• e a com bi na ção de pro gra mas de pre -
ven ção com tra ta men to.

Mais uma vez, Sr. Pre si den te, a po si ção do
Bra sil no con tex to in ter na ci o nal de mons tra o grau de 
hu ma ni da de e com pre en são que ca rac te ri zam o
nos so povo.

Como afir mou o Mi nis tro da Sa ú de José Ser ra,
um dos si na is mais evi den tes de que a Aids se trans -
for mou no ini mi go nú me ro um do mun do foi o en ga ja -
men to dos Esta dos Uni dos na luta con tra a do en ça.

Tudo isso me re cor da um en si na men to dos an ti -
gos: eu pos so de tes tar meu vi zi nho mais pró xi mo, evi -
tar qual quer con vi vên cia e até não cum pri men tá-lo,
mas, se a casa dele pega fogo, sou o pri me i ro a acu -
di-lo, tal vez não por com pa i xão, mas para que o in -
cên dio não che gue até a mi nha casa.

Assim, pre cla ros Se na do res, o Go ver no ame ri -
ca no, o Ja pão e os Pa í ses eu ro pe us de vem con tri bu ir
sig ni fi ca ti va men te para o fun do pro pos to pelo Bra sil.
Esses re cur sos são fun da men ta is para aju dar na

cons tru ção de uma in fra-es tru tu ra de aten di men to
aos pa í ses afri ca nos.

A pri me i ra re co men da ção cons tan te do do cu -
men to da ONU é que os sig na tá ri os im plan tem es tra -
té gi as até 2003 para me lho rar o sis te ma de sa ú de pú -
bli ca e, con se qüen te men te, o aten di men to ao por ta -
dor do HIV.

Espe ra-se que o re sul ta do sur ta efe i to dois anos 
de po is, quan do o nú me ro de in fec ta dos de ve rá ter ca -
í do 25% nos pa í ses mais afe ta dos pela Aids. O mes -
mo ob je ti vo deve ser al can ça do nos de ma is pa í ses
num pra zo um pou co ma i or: até 2010.

Qu e ro res sal tar, se nho res, que es sas con clu -
sões que nos pa re cem ób vi as e sen sa tas re sul tam de 
uma sé rie de ne go ci a ções, com avan ços e re tro ces -
sos.

Enquan to o Bra sil e um gru po de pa í ses, li de ra -
dos pelo Ca na dá, pre ten di am in clu ir os ho mos se xu a -
is e as pros ti tu tas na lis ta de pri o ri da des de aces so ao 
tra ta men to; os pa í ses mu çul ma nos e ou tras re li giões
or ga ni za das re cu sa ram a pro pos ta, ale gan do que es -
ta ri am le gi ti man do com por ta men tos não ace i tá ve is.
Assim, por ra zões me ra men te pre con ce i tu o sas, o tex -
to fi nal do do cu men to con tém ape nas ter mos ge ra is,
sem re fe rên cia ex plí ci ta à in clu são dos gru pos mais
vul ne rá ve is.

Os re pre sen tan tes dos 189 pa í ses con cor dam,
po rém, que pre ven ção e tra ta men to de vem an dar jun -
tos no com ba te à Aids. Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, nes te bi nô mio – pre ven ção e tra ta men to – a
re la ção dos ele men tos é in ver sa, isto é, quan to mais e
me lhor se in ves tir no pri me i ro ele men to do bi nô mio, a
PREVENÇÃO, quan to me nos re cur sos se rão ne ces -
sá ri os para o se gun do, o TRATAMENTO, e vice-ver sa.

De 1980 a 2000, o Mi nis té rio da Sa ú de re gis trou 
um to tal de 203,4 mil ca sos de Aids no Bra sil. Os ho -
mens re pre sen tam 74,4% des se to tal (151,3 mil ca -
sos) e as mu lhe res 25,6% (52,1 mil). De 1987 a 1999,
mor re ram 113 mil pes so as, com mais de 15 anos de
ida de, em con se qüên cia da Aids.

No mês de ju lho des te ano, foi ofi ci a li za do um
acor do de co o pe ra ção en tre a Fran ça e o Bra sil, para
o de sen vol vi men to con jun to de di ver sos me di ca men -
tos e va ci nas, in clu si ve con tra o HIV. Os fran ce ses são 
pi o ne i ros nes se es tu do, e a va ci na an ti a ids, já na se -
gun da eta pa do seu de sen vol vi men to, será tes ta da si -
mul ta ne a men te nos dois pa í ses, em 3 mil vo lun tá ri os.
Caso a efi cá cia seja com pro va da, nos so País terá as -
se gu ra do o aces so mais rá pi do ao imu ni zan te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar de 
to dos os avan ços, não po de mos es que cer que ain da



não está dis po ní vel a va ci na para pre ve nir a in fec ção
pelo HIV, e que esta per ma ne ce ain da in cu rá vel.
Embo ra o pro gra ma bra si le i ro de tra ta men to seja re -
co nhe ci do como o mais avan ça do do mun do, é ur gen -
te que nos de te nha mos em ou tro as pec to da ques tão.

Encan ta dos com os nos sos re sul ta dos, agi mos
como se a epi de mia bra si le i ra ti ves se sido con tro la da
e o HIV pu des se ser es que ci do. Isto quer di zer, no -
bres Co le gas, que o con tro le das ma ni fes ta ções da
do en ça afrou xou as pre ca u ções ne ces sá ri as para im -
pe dir a dis se mi na ção do ví rus.

O Dr. Dra u zio Va rel la, ao co men tar os pri me i ros
20 anos da epi de mia de Aids, ilus tra o seu pon to de
vis ta es pe ci a li za do com o caso dos ho mos se xu a is
mais jo vens:

Há dez ou quin ze anos, nas gran des
ci da des bra si le i ras, era di fí cil en con trar um
ho mem ho mos se xu al que não ti ves se per di -
do um ami go com Aids. O so fri men to da
per da era uma ad ver tên cia ines que cí vel
para a ne ces si da de do uso de pre ser va ti vos 
e da re du ção do nú me ro de par ce i ros se xu -
a is, as duas me di das pre ven ti vas clás si cas.
(...) Mu i tos dos ho mos se xu a is que ini ci am a
vida se xu al nos dias de hoje, en tre tan to, não 
vi ve ram os dra mas da ge ra ção an te ri or e
não vêem a ne ces si da de de ado tar as mes -
mas prá ti cas. Da mes ma for ma, agem mi -
lhões de ado les cen tes he te ros se xu a is.

A re vis ta Veja, de 25 de ju lho de 2001, ana li sa
esse com por ta men to sob o tí tu lo ”No i tes Pe ri go sas“,
em que es cla re ce: ”O medo da Aids di mi nui, a pre ven -
ção afrou xa e cres ce a in fec ção en tre os gays jo -
vens“.

Efe ti va men te, no bres Co le gas, não se pode ne -
gar o re cru des ci men to da epi de mia en tre os ho mos -
se xu a is jo vens. Em 1996, os ra pa zes en tre 15 e 25
anos re pre sen ta vam 8% das con ta mi na ções re gis tra -
das nes se gru po. Hoje, so mam 15%. Exis te a ilu são
de que a Aids pode ser con si de ra da uma do en ça crô -
ni ca com a qual po dem con vi ver sem gran des di fi cul -
da des.

Pode-se di zer, por tan to, que está ocor ren do
com a Aids o que ocor reu com o cân cer. De pa la vra
mal di ta e im pro nun ciá vel, si nô ni mo de mor te, está co -
me çan do a ser en ca ra da como um mal crô ni co, per fe -
i ta men te con tro lá vel com os co que téis. Essa é uma
pe ri go sa mi ra gem que pre ci sa ser des fe i ta, em to dos
os ní ve is e por to dos aque les que se pre o cu pam com
a ju ven tu de des te País, se jam ou não au to ri da des.

São ne ces sá ri as cam pa nhas per ma nen tes de
pre ven ção, di ri gi das a cada gru po. Os no bres Co le -
gas por aca so per ce be ram que ja ma is hou ve uma
peça de es cla re ci men to des ti na do ao pú bli co ho mos -
se xu al pelo Mi nis té rio da Sa ú de? So men te ago ra,
com o alas tra men to des con tro la do da epi de mia en tre
os mem bros des se gru po, é que o as sun to co me ça a
ser dis cu ti do.

Se gun do o sa ni ta ris ta Ma rio Schef fer, re pre sen -
tan te da ONG Aids no Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, o 
Bra sil é mo de lo para o mun do todo, no que se re fe re à 
po lí ti ca de tra ta men to, mas, no que si to pre ven ção,
ain da está bas tan te atra sa do.

Re cen te men te, a Unes co re a li zou uma pes qui -
sa em 14 ca pi ta is bra si le i ras. Suas con clu sões são in -
te res san tes em re la ção aos es tu dan tes do en si no
fun da men tal e mé dio, en tre 14 e 24 anos de ida de:

– Os jo vens bra si le i ros fo ram con si de ra dos pre -
co ces quan to ao iní cio da vida se xu al: em mé dia, pou -
co mais de 14 anos para os ra pa zes e de 15 anos
para as mo ças;

– A ma i o ria dos par ti ci pan tes de pro gra ma de
pre ven ção têm mais ati tu des de sexo se gu ro: usam
pre ser va ti vo, li mi tam o nú me ro de par ce i ros e evi tam
o sexo com pro fis si o na is.

É cla ro que a ex po si ção dos jo vens a ati vi da des
de pre ven ção de sen vol vi das nas es co las pro vo ca
mu dan ças em suas ati tu des. Acre di to que seja essa
uma das me lho res so lu ções em ter mos pre ven ti vos.

Entre tan to, con cor do com o Pre si den te do Cen -
tro de Re cu pe ra ção Se xu al, Sr. Ro ber to Pe re i ra, que
co or de na o fó rum de ONGs que tra tam de Aids no
Esta do do Rio de Ja ne i ro. Con si de ra ele que as con -
clu sões da Unes co são ex ces si va men te oti mis tas.
Bas ta ob ser var que o nú me ro de jo vens grá vi das au -
men ta a cada dia. O jo vem faz par te de um uni ver so
mu i to ma i or do que a es fe ra es co lar. É pre ci so, tam -
bém, al can çar aque les que es tão fora da es co la,
atra vés de cam pa nhas di re ci o na das a pú bli cos es pe -
cí fi cos.

Da dos do Bo le tim Epi de mi o ló gi co, di vul ga do
pelo Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, no iní cio des te
mês, in for ma ram que o nú me ro de ca sos de Aids no ti -
fi ca dos no Bra sil au men tou em 3,3% en tre de zem bro
e mar ço úl ti mos. A ma i o ria das con ta mi na ções ocor -
reu por via se xu al e qua se me ta de en tre he te ros se xu -
a is. Na opi nião do Mi nis tro, a so ci e da de deve ser aler -
ta da por que pre va le ce o fol clo re de que a Aids é do -
en ça li ga da a ho mos se xu a is e usuá ri os de dro gas.
Ser ra con si de ra tam bém que o grau de de sin for ma -
ção é ma i or en tre os jo vens.



Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acre di to
que as au to ri da des es te jam no rumo cer to e que, em
bre ve, o mun do apla u da o Bra sil pe los bons re sul ta -
dos de nos sas cam pa nhas de pre ven ção. Até lá, no -
bres Co le gas, pre ci sa mos per ma ne cer aten tos, por -
que ve lar pela ju ven tu de bra si le i ra é uma das nos sas
ta re fas mais im por tan tes. Assim, es ta re mos pre pa -
ran do o fu tu ro do Bra sil.

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

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – 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, ve nho a esta tri bu -
na para tra tar de um as sun to que trans cen de do cam -
po me ra men te eco nô mi co para o so ci al, que é o pa pel 
que as mi cro e pe que nas em pre sas, for ma is e in for -
ma is, de têm em qua is quer eco no mi as, quer do cha -
ma do mun do de sen vol vi do, quer de pa í ses emer gen -
tes como o Bra sil.

Tra ta-se, aliás, Sr. Pre si den te, de tema re cor ren -
te em mi nha vida pú bli ca, como re gis trei em meu dis -
cur so de pos se, quan do as su mi uma vez mais o com -
pro mis so de ser um trans for ma dor. E, na que la oca -
sião, pro pu nha o iní cio de mi nha mis são nes ta Casa
como de fen sor dos di re i tos do pe que no em pre en de -
dor.

Tra tar dos ex clu í dos da de mo cra cia eco nô mi ca
pas sa a ser um im pe ra ti vo para que um dia, que es pe -
ro es te ja pró xi mo, pos sam vir a fa zer par te da gran de -
za e da pu jan ça des te País.

Pe los pe que nos pas sam os ven tos da trans for -
ma ção so ci al. A tec no lo gia, como bra ço me tá li co da
glo ba li za ção dos ca pi ta is, faz da gran de em pre sa
uma fá bri ca de de sem pre ga dos. Cabe à pe que na em -
pre sa o res ga te do so nho de re cons tru ir. 

A nos sa luta pelo em pre go re si de, por tan to, na
pro te ção e no tra ta men to di fe ren ci a do às mi cro e pe -
que nas em pre sas, como, aliás, pre vê o art. 179 de
nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral. O seu de sen vol vi men to é 
o ca mi nho na tu ral para a ofer ta de opor tu ni da des de
tra ba lho, na quan ti da de e qua li da de re que ri das pela
nos sa so ci e da de.

Nos úl ti mos anos, fo ram imen sas as trans for ma -
ções que afe ta ram a vida dos ci da dãos em to das as
áre as. O mun do glo ba li zou-se e as ino va ções, so bre -
tu do no cam po da tec no lo gia, re du zi ram dra ma ti ca -
men te a di men são do es pa ço e do tem po. A com pe ti -
ção, em con se qüên cia, fi cou ain da mais acir ra da. As
re la ções en tre o ca pi tal e o tra ba lho mo di fi ca ram o
tra di ci o nal con ce i to de em pre go.

As pe que nas em pre sas, es pe ci al men te ao lon -
go dos úl ti mos dez anos, trans for ma ram-se na gran de 
base em pre ga do ra, ge ra do ra e dis tri bu i do ra de ri que -
zas.

O uni ver so to tal de em pre sas, no Bra sil, é com -
pos to por 4,5 mi lhões de uni da des e, des se to tal, 98% 
cor res pon dem às em pre sas de pe que no por te, sen do 
15,7 mi lhões de ne gó ci os in for ma is. Re pre sen tam
60% dos em pre gos ge ra dos no País, pa gam cer ca de
42% dos sa lá ri os to ta is, pro du zem em tor no de 28%
dos bens e ser vi ços de nos sa eco no mia e são res -
pon sá ve is pela so bre vi vên cia de cer ca de 60 mi lhões
de bra si le i ros.

Não há, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, como não de di car par te da agen da na ci o nal
e, em es pe ci al, do Con gres so Na ci o nal, para as sun to
de ta ma nha re le vân cia so ci o e co nô mi ca. Nes sa agen -
da, cer ta men te não fal ta rão o tra to de ques tões tri bu -
tá ri as, ad mi nis tra ti vas, pre vi den ciá ri as, de des bu ro -
cra ti za ção, de ca pa ci ta ção em pre sa ri al, tec no ló gi ca e 
ne ces sa ri a men te cre di tí ci as. 

Mu i to se tem fe i to, e é bom que se re gis tre, Sr.
Pre si den te, no sen ti do de se cri ar um am bi en te mais
fa vo rá vel ao sur gi men to e ao for ta le ci men to de mi cro
e pe que nas em pre sas no País.

A cri a ção do Sim ples, por exem plo, no âm bi to
do Go ver no Fe de ral, foi um imen so avan ço no tra to
tri bu tá rio di fe ren ci a do àque les seg men tos em pre sa ri -
a is de me nor por te, com evi den tes ga nhos de com pe -
ti ti vi da de para o se tor. A ade são de mais de 2 mi lhões
de em pre sas ates ta o acer to da me di da.

Con tu do, mu i to se tem que ca mi nhar com a sua
apli ca ção op ci o nal por par te de Esta dos e Mu ni cí pi os.

Ou tra ação do Go ver no Fe de ral que pode ser
con si de ra da um mar co na his tó ria das mi cro e pe que -
nas em pre sas no Bra sil foi, sem dú vi da, a san ção,
pelo Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, Dr. Fer nan do Hen ri que Car do so, do Esta tu to das
Mi cro e Pe que nas Empre sas, no dia 05 de ou tu bro de
1999, oca sião em que lan çou, tam bém, o Pro gra ma
Bra sil Empre en de dor.

Esse pro gra ma pro mo veu, Sr. Pre si den te, no
Pa lá cio do Pla nal to, um flu xo enor me de em pre sas,
sin di ca tos, as so ci a ções de clas ses, em que se iden ti -
fi cou um pro gra ma dos mais in ten sos, que me re ce ria
uma re fle xão de to dos nós e do Bra sil in te i ro.

Re gu la men ta da pelo De cre to n.º 3.474, em 19
de maio des te ano, a Lei n.º 9.841/99 re pre sen tou
uma vi tó ria não ape nas dos pe que nos em pre en de do -
res, mas de toda a so ci e da de bra si le i ra, que tem nos
em pre en di men tos de me nor por te a base da li vre ini -



ci a ti va, a gran de fon te de ge ra ção de em pre gos, o
me lhor ca mi nho para o de sen vol vi men to do ta len to
em pre sa ri al e da ca pa ci da de em pre en de do ra de nos -
sos ci da dãos.

Não po de ría mos de i xar de re gis trar, por opor tu -
no, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ação des -
sa mag ní fi ca ins ti tu i ção cha ma da Ser vi ço Bra si le i ro
de Apo io às Mi cro e Pe que nas Empre sas – Se brae,
que ve nho acom pa nhan do des de o iní cio. Des de que
as su mi a Pre si dên cia da Asso ci a ção Co mer ci al do
Dis tri to Fe de ral, sen ti a pre sen ça do Se brae tra ba -
lhan do ati va men te para que esse seg men to par ti ci -
pas se in ten sa men te do mer ca do e do de sen vol vi -
men to na ci o nal, por que das pe que nas em pre sas sur -
gem as mé di as e, fi nal men te, os gran des em pre en de -
do res do nos so País. Den tre as inú me ras con tri bu i -
ções que vem dan do aos pe que nos ne gó ci os, em
par ti cu lar, e ao País, em ge ral, faço re fe rên cia ao que
fez para o su ces so do ci ta do Pro gra ma Bra sil Empre -
en de dor. 

Ma i or ini ci a ti va de ca pa ci ta ção em pre sa ri al e de 
cré di to ori en ta do já lan ça da no País, atin giu, em ape -
nas 11 me ses, cer ca de 1,4 mi lhão de pes so as e ge -
rou, nos ban cos ofi ci a is, fi nan ci a men tos para pe que -
nas em pre sas num mon tan te su pe ri or a R$10 bi -
lhões, o que, sem dú vi da, só foi pos sí vel gra ças à
ação do Se brae e de mais de 2.000 par ce ri as que fir -
mou em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Fo ram 60.000 cur -
sos re a li za dos; 3.943 mu ni cí pi os aten di dos e mais de
22.000 pla nos de ne gó ci os de sen vol vi dos.

Os re sul ta dos do Pro gra ma Bra sil Empre en de -
dor, con tu do, em bo ra re le van tes do pon to de vis ta do
nú me ro de em pre sas aten di das pe las li nhas de fi nan -
ci a men to, não che gam a ca rac te ri zar uma po lí ti ca
per ma nen te do Go ver no Fe de ral na área. Des sa for -
ma, um imen so con tin gen te de em pre sá ri os e can di -
da tos a em pre sá ri os fi cam à mar gem de me ca nis mos 
de cré di to que lhes per mi tam se im plan tar, cres cer e
de sen vol ver.

Pode-se afir mar, Sr. Pre si den te, e sem ne nhu -
ma pos si bi li da de de erro, que as po lí ti cas de cré di to
para mi cro e pe que nas em pre sas ti ve ram, no Bra sil,
uma tra je tó ria in ter mi ten te nas úl ti mas dé ca das, com -
pro me ten do a ca pa ci da de que es ses seg men tos em -
pre sa ri a is têm de con tri bu ir com o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al do País.

Fo mos ana li sar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, com a aju da do Se brae, re fe rên ci as in ter na -
ci o na is que po si ci o nas sem o tra ta men to cre di tí cio
ofe re ci do às mi cro e pe que nas em pre sas em di ver sas 
re giões do mun do.

Des sa for ma, bus cou-se co nhe cer as ex pe riên -
ci as da Ale ma nha, Itá lia, Fran ça, Espa nha, Por tu gal,
Ho lan da, Ta i wan, Co réia, Ja pão, Chi le, Co lôm bia,
Argen ti na e Esta dos Uni dos da Amé ri ca, che gan -
do-se à se guin te con clu são: “To dos os pa í ses pes qui -
sa dos apói am, com po lí ti cas ofi ci a is de cré di to,
suas mi cro e pe que nas em pre sas”.

Aqui, faço uma re fe rên cia mu i to es pe ci al ao Ja -
pão, que, em 1983, tive a opor tu ni da de de vi si tar.
Aque le País, que saiu das cin zas da guer ra, des tro ça -
do em 1945, e que tem a di men são do Esta do de São
Pa u lo e uma po pu la ção equi va len te à do Bra sil, so -
bre vi veu, le van tou-se e tor nou-se a se gun da ma i or
po tên cia eco nô mi ca do mun do, gra ças, sem dú vi da, à 
aten ção de di ca da às mi cro e pe que nas em pre sas,
que tra ba lham no seu âm bi to fa mi li ar e pas sam por rí -
gi dos con tro les de qua li da de, prin ci pal men te quan to
aos pro du tos que são ex por ta dos. O Ja pão teve um
apo io ma ci ço para o de sen vol vi men to de toda a sua
es tru tu ra eco nô mi co-fi nan ce i ra, ten do como base a
mi cro em pre sa, a tal pon to que se trans for mou numa
gran de po tên cia.

Como exem plo mais ex pres si vo da afir ma ti va
aci ma, des ta ca mos os Esta dos Uni dos da Amé ri ca
que têm, des de 1953, o Small Bu si ness Act. que de -
fi ne que (...) so men te por meio da li vre com pe ti ção
po dem ser ga ran ti dos o li vre mer ca do, a li vre en tra da
de no vas em pre sas e o cres ci men to das ini ci a ti vas
pes so a is. E, ain da, que es tes ob je ti vos só po dem ser
atin gi dos se a ca pa ci da de das mi cro e pe que nas em -
pre sas for de sen vol vi da e en co ra ja da.

Com o Co mu nity Re in ves ti ment Act., des de
1977, obri ga al guns ban cos a apli car par te dos re cur -
sos nas pró pri as co mu ni da des onde fo ram cap ta dos,
e em em prés ti mos para pes so as de ba i xa ren da e pe -
que nas em pre sas.

Na Itá lia, o in cen ti vo do Go ver no Fe de ral aos
pe que nos em pre en di men tos ini ci ou-se no pe río do
pós-guer ra, em 1950, vi san do di mi nu ir a gran de de si -
gual da de en tre o nor te in dus tri a li za do e o sul sub de -
sen vol vi do.

Em 1952, sur ge o Mi cro cre di to Cen tra le, uma
es pé cie de ban co de de sen vol vi men to, des ti na do a
ofe re cer em prés ti mos de mé dio e lon go pra zos para
MPE. 

No Ja pão, o Sis te ma Ofi ci al de Cré di to para mi -
cro e pe que nas em pre sas é ad mi nis tra do pelo Ja pan
Small Bu si ness Fi nan ce Cor po ra ti on e pela Pe o -
ple’s Fi nan ci al Cor po ra ti on. Jun ta men te com o
Ban co Sho ko Chu kin (co nhe ci do como ban co cen -
tral para as co o pe ra ti vas de cré di to co mer ci a is e in -



dus tri a is), de têm cer ca de 10% do mer ca do de cré di to 
no país. 

Na Fran ça, des de 1917, fun ci o nam as so ci e da -
des de Cré di to Mu tu al, que dão suas ga ran ti as às
ope ra ções de cre di to das mi cro e pe que nas em pre -
sas.

Na Ale ma nha, o me ca nis mo mais uti li za do é o
de So ci e da de de Ga ran tia Re cí pro ca. Ini ci a do em
1950, o fun do é cons ti tu í do por con tri bu i ções das câ -
ma ras em pre sa ri a is, ban cos po pu la res e, prin ci pal -
men te, pe los go ver nos fe de ral e lo cal, ofe re cen do ga -
ran ti as de até 60% so bre os va lo res de em prés ti mos
de lon go pra zo e para ope ra ções de ris co. 

Os pra zos de fi nan ci a men tos são de 10 a 15
anos, po den do che gar até mes mo a 20 anos. 

Sr. Pre si den te, fo mos adi an te e pro cu ra mos
ana li sar a ofer ta de cré di to no Bra sil. 

As úl ti mas es ta tís ti cas dis po ní ve is no Ban co
Cen tral do Bra sil dão con ta da exis tên cia de um mon -
tan te de cré di to em tor no de R$250 bi lhões de re a is,
dis tri bu í dos en tre os se to res pú bli co e pri va do. 

Co te jan do-se as dis po ni bi li da des de cré di to em
pro por ção ao PIB bra si le i ro, per ce be-se que ain da fal -
ta mu i to para que esse in di ca dor se tor ne, de fato, um
ca ta li sa dor do cres ci men to eco nô mi co e leve o Bra sil
a fa zer par te dos pa í ses com ma i or ofer ta de em prés -
ti mos ao se tor pro du ti vo.

Na clas si fi ca ção in ter na ci o nal o Bra sil per de
para as eco no mi as de sen vol vi das e tam bém para as
asiá ti cas – par ce i ras de cri se em 1977. Na Indo né sia,
por exem plo, o cré di to re pre sen ta va 51,4% do PIB em 
ja ne i ro des te ano, pra ti ca men te o do bro da ofer ta do
Bra sil, com cer ca de 26% .

Ou tros pa í ses apre sen tam in di ca do res que re -
fle tem bem a ofer ta de cré di to ao se tor pro du ti vo em
re la ção ao PIB, tais como: Ale ma nha (122,6%), Re i no 
Uni do (121,3%), Ja pão (116,0%), Ta i lân dia (115,0%), 
Cin ga pu ra (110,0%), USA (71,5%), Ca na dá (69,0%)
e Itá lia (60,2%).

Di an te des se qua dro, pode-se con clu ir pela
exis tên cia de es pa ço para ado ção de uma po lí ti ca
me nos con tra ci o nis ta de cré di to, ob vi a men te em sin -
to nia com os fun da men tos ma cro e co nô mi cos do Go -
ver no, e que seja fran ca men te fa vo rá vel ao sur gi men -
to e for ta le ci men to de MPE no País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go a
esta Casa es tas re fle xões que me pa re cem per fe i ta -
men te per ti nen tes e que pro cu ra rei am pli ar em de ba -
tes com au to ri da des do Exe cu ti vo, com ins ti tu i ções
que re pre sen tem le gi ti ma men te os seg men tos das
MPE, como o Se brae, Asso ci a ção Empre sa ri a is,

Orga ni za ções Não-Go ver na men ta is que ope ram mi -
cro cré di to, o Sis te ma de Co o pe ra ti vas de Cré di to,
den tre ou tras, para que pos sa mos, num cur to es pa ço
de tem po, vi a bi li zar mos me di das que ve nham, efe ti -
va men te, a cons ti tu ir uma “Po lí ti ca de Cré di to e Fi -
nan ci a men to para as Mi cro e Pe que nas Empre sas no
Bra sil”.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy,
que tem até às 14h para pro nun ci ar o seu dis cur so.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
a Se na do ra He lo í sa He le na, o Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no e eu aca ba mos de re ce ber Dom Tho mas Bal -
du í no, um dos co or de na do res na ci o na is do Mo vi men -
to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra, João Pe dro
Sté di le e um gru po de apro xi ma da men te 12 pes so as
que fa zem par te do Ju bi leu Sul, que nos ex ter na ram
inú me ras pre o cu pa ções re la ti va men te às ques tões
do en di vi da men to ex ter no e da ten ta ti va de fa zer o
Bra sil ace i tar a Alca sem uma am pla dis cus são pelo
povo bra si le i ro e os po vos da Amé ri ca La ti na. Den tre
os as sun tos que eles nos trou xe ram, há a pre o cu pa -
ção do MST, e de to dos aque les que nos vi si ta ram,
com o acor do re a li za do, no iní cio des te ano, en tre a
Embra pa e a Mon san to. 

Ora, Sr. Pre si den te, tra ta-se de uma ques tão
bas tan te gra ve, por que a Mon san to, uma das prin ci -
pa is em pre sas mul ti na ci o na is que se in te res sa pela
tec no lo gia bra si le i ra, aca bou for ma li zan do um acor -
do, em 30 de mar ço de 2000, com a Embra pa. Isso
pre o cu pa a to dos nós, por que, por meio des se acor -
do, a Embra pa es ta ria trans fe rin do à Mon san to cin -
qüen ta anos de tec no lo gia de toda a pro du ção de
soja. Em tro ca, a Mon san to con tri bu i ria com o pa ga -
men to de al guns téc ni cos da Embra pa.

Sr. Pre si den te, to dos aque les que acom pa nham 
o de sen vol vi men to agro pe cuá rio bra si le i ro sa bem da
im por tân cia que tem a Embra pa. Hoje, to dos os
seg men tos da Na ção, so bre tu do aque les que tra ba -
lham na agri cul tu ra e na pe cuá ria, sa bem da im por -
tân cia da tec no lo gia de sen vol vi da pela Embra pa, seja 
com a pro du ção de se men tes, seja com o de sen vol vi -
men to de téc ni cas da pe cuá ria, téc ni cas de me lhor
pro du ção de to dos os ti pos de ani ma is.

Essko ie é um de sen vol vi men to tec no ló gi co que
per ten ce ao povo bra si le i ro. É um pa tri mô nio na ci o -
nal. Será que se ria ade qua do a Embra pa trans fe rir a



uma em pre sa mul ti na ci o nal toda uma soma de tec no -
lo gia e de co nhe ci men to da ge né ti ca, da pro du ção de
soja fe i ta no Bra sil, de tal ma ne i ra a abrir mão des se
co nhe ci men to em tro ca do pa ga men to de al guns téc -
ni cos? Será que o Go ver no bra si le i ro, jun ta men te
com o Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pra ti ni de Mo ra es, to -
mou os de vi dos cu i da dos, dis cu tiu essa ma té ria su fi -
ci en te men te?

Sr. Pre si den te, ava li a mos esse as sun to de uma
tal se ri e da de que re sol ve mos apre sen tar, na pró xi ma
se ma na, um re que ri men to de in for ma ções ao Mi nis -
tro da Agri cul tu ra, Pra ti ni de Mo ra es, in clu si ve so li ci -
tan do a pre sen ça de S. Exª para nos es cla re cer so bre
esse acor do. 

Qu e re mos o for ta le ci men to da Embra pa, mas
te me mos que um con tra to des sa na tu re za pos sa es -
tar fe rin do os in te res ses do de sen vol vi men to da tec -
no lo gia na ci o nal. Gos ta ría mos mu i to de ter as se gu ra -
da, pe ran te o Se na do Fe de ral, qual quer cláu su la que
pos sa es tar fe rin do o in te res se ma i or da Na ção bra si -
le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Não há 

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ma gui to Vi le la, Ro me ro

Jucá, Ma u ro Mi ran da, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Car los Be zer ra, Ro meu Tuma e Ge ral do Cân di do en -
vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, so bre a sé rie de
aten ta dos so fri dos on tem pe los Esta dos Uni dos, es -
cre veu hoje o es cri tor Car los He i tor Cony, no jor nal
Fo lha de S. Pa u lo.

”A hu ma ni da de está di an te de um de sa fio de
des do bra men tos im pos sí ve is de se rem cal cu la dos.
Não é pos sí vel per gun tar quem é o mo ci nho e quem é 
o ban di do. Esta mos di an te de um con fli to real. Lem -
brar o du e lo en tre Da vid e Go li as pode pa re cer uma
to ma da de po si ção fa vo rá vel aos ter ro ris tas. Não se
tra ta dis so, pois to dos são cul pa dos e ino cen tes“.

Uma co lo ca ção, a meu ver, ir re fu tá vel. Não exis -
tem mo ci nhos e ban di dos. To dos são cul pa dos e ino -
cen tes.

Não há que se dis cu tir que os ges tos per pe tra -
dos on tem con tra os Esta dos Uni dos são ab so lu ta -
men te in jus ti fi cá ve is, sob to dos os as pec tos. Não há
nada que pos sa re fe ren dar uma ação ter ro ris ta, de su -
ma na e co var de como a que o mun do todo as sis tiu,
per ple xo, ao vivo, em rede mun di al de te le vi são.

Mas tão in jus ti fi cá vel quan to os ata ques de on -
tem se ria usá-los para jus ti fi car uma es ca la da de vi o -
lên cia mun di al, a par tir de pos sí ve is re ta li a ções do
go ver no do Esta dos Uni dos. Mais do que pen sar em
vin gan ça, como de i xou cla ro ser seu de se jo o pre si -
den te Ge or ge W. Bush, os Esta dos Uni dos e o mun do
pre ci sam re pen sar a es tru tu ra da atu al or dem po lí ti ca
e eco nô mi ca do mun do. E agir, de for ma de ci si va,
para aju dar aos po vos mais po bres e so lu ci o nar pro -
ble mas em pur ra dos por de ze nas de anos, que con de -
nam po pu la ções in te i ras, tão ino cen tes como as mi -
lha res de pes so as que mor re ram sob os es com bros
do World Tra de Cen ter, ao so fri men to, à hu mi lha ção
e à mor te.

Não há como ad mi tir, no atu al es tá gio das re la -
ções di plo má ti cas e hu ma nas, que o povo pa les ti no,
por exem plo, con ti nue vi ven do sob a vi gia mi li tar dos
is ra e len ses, sem país, sem pá tria, es pre mi do pelo
pre con ce i to e pelo ódio. 

As de ci sões da ONU são mu i to cla ras. Tan to ju -
de us como pa les ti nos têm o di re i to a uma pá tria li vre
e so be ra na, a cons ti tu í rem seus ter ri tó ri os com in de -
pen dên cia, a er gue rem suas vi das com dig ni da de.

De fen so res do es ta do de mo crá ti co que so mos,
te mos de re pu di ar com to das as nos sas for ças ati tu -
des como a que as sis ti mos on tem, se jam elas con tra
quem for. Mas que os Esta dos Uni dos e seus ali a dos,
os pa í ses mais ri cos e po de ro sos do mun do, não
usem a tra gé dia de Nova Ior que ape nas para jus ti fi car 
ata ques re ta li a tó ri os con tra so ci e da des que, às ve -
zes, não têm cul pa de ações pla ne ja das e exe cu ta das 
por gru pos ter ro ris tas ra di ca is.

O mun do todo, mas es pe ci al men te o gru po dos
pa í ses ri cos, deve olhar para o dia de on tem como um 
aler ta ao pe ri go que é man ter o es tá gio de de si gual -
da des exis ten tes no pla ne ta, apro fun da dos pela glo -
ba li za ção que tem se mos tra do um ins tru men to de
en ri que cer quem já é rico e em po bre cer os mais po -
bres. 

Enquan to ti ver mos na ções in te i ras sub ju ga das,
vi ven do sob a opres são da as fi xia eco nô mi ca e so ci -
al, con ti nu a re mos su je i tos a as sis tir e a so frer aten ta -
dos tão bár ba ros como os que o mun do viu se rem
per pe tra dos con tra a ma i or po tên cia do pla ne ta. 

Re gis tro a mi nha so li da ri e da de ao povo ame ri -
ca no e os meus sen ti men tos de pro fun do pe sar pe las
fa mí li as das ino cen tes ví ti mas que per de ram sua vi -
das. Mas de i xo tam bém o meu ape lo e a mi nha tor ci -
da para que os acon te ci men tos de 11 de se tem bro
sir vam para que os de ten to res do po der mun di al re -
ver tam suas pri o ri da des e pas sem a tra ba lhar por



uma nova or dem mun di al, mais jus ta, mais hu ma na,
mais igual.

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, há bi o gra fi as
que, pela fe cun di da de da ação do seu per so na gem,
pela co e rên cia de sua tra je tó ria, pela per fe i ta har mo -
nia en tre a atu a ção po lí ti co-so ci al e a pro du ção in te -
lec tu al, ser vem-nos de rica ins pi ra ção. Esse é, in dis -
cu ti vel men te, o caso da his tó ria de vida de Caio Pra do 
Jú ni or, ex tra or di ná rio in te lec tu al, va lo ro so mi li tan te,
em pre en de dor bem-su ce di do, ho mem que vi veu de
for ma ple na o seu tem po, a his tó ria pul san te de seu
País e de seu povo.

Com efe i to, ao fa le cer, no dia 22 de no vem bro
de 1990, aos 83 anos de ida de, Caio Pra do Jú ni or de i -
xou um no tá vel le ga do. A fa ce ta mais vi sí vel des se le -
ga do é sua pro du ção in te lec tu al, que, ao lon go dos úl -
ti mos anos, vem sen do re cu pe ra da, gra ças à edi ção
de nu me ro sas te ses e en sa i os ver san do so bre sua
obra.

Nada mais jus to. O au tor de For ma ção do Bra sil
Con tem po râ neo, His tó ria Eco nô mi ca do Bra sil, Evo -
lu ção Po lí ti ca do Bra sil, A Re vo lu ção Bra si le i ra, en tre
tan tas ou tras obras, si tua-se en tre os in te lec tu a is de
ma i or re le vo no Bra sil no sé cu lo re cém-fin do. Seus li -
vros mais im por tan tes são, até hoje, le i tu ra obri ga tó -
ria para eco no mis tas, his to ri a do res e so ció lo gos, ten -
do suas idéi as in flu en ci a do de ci si va men te toda uma
ge ra ção de ci en tis tas so ci a is, prin ci pal men te aque les
que se de di cam a as sim de no mi na da área de His tó ria 
Eco nô mi ca.

So bre a qua li da de da obra de Caio Pra do Jú ni or, 
mu i to se pode fa lar. Os tex tos que de i xou são sem pre
só li dos, dis tin guin do-se, além dis so, pela in ter pre ta -
ção ori gi nal do pro ces so his tó ri co do País. Afi nal, es -
ta mos fa lan do de al guém que, com ape nas 26 anos
de ida de, pro du ziu uma obra do fô le go de Evo lu ção
Po lí ti ca do Bra sil, que es ta va des ti na da a tor nar-se
um clás si co, re pre sen tan do o pri me i ro com pên dio a
de bru çar-se so bre a his tó ria na ti va ten do como ins -
tru men to de aná li se o mar xis mo.

Con tem po râ neo de ou tros dois li vros es sen ci a is 
para a com pre en são do Bra sil – Casa Gran de & Sen -
za la, de Gil ber to Frey re, e Ra í zes do Bra sil, de Sér gio
Bu ar que de Ho lan da – Evo lu ção di fe ren ci a va-se mar -
can te men te des ses por pre ten der ser um en sa io de
”in ter pre ta ção his tó ri ca“. Já na con tra ca pa do li vro,
aler ta va-se o le i tor que tal in ter pre ta ção se ba se a va
num mé to do re la ti va men te novo – o ma te ri a lis mo his -

tó ri co –, pela pri me i ra vez em pre ga do no es tu do da
for ma ção so ci al bra si le i ra.

Com isso, Caio Pra do Jú ni or dava uma gui na da
ra di cal nos es tu dos his tó ri cos exis ten tes até en tão,
mes mo os de boa qua li da de. É que es tes des ta ca vam 
fa tos e acon te ci men tos par ci a is e de cur to al can ce –
guer ras e con quis tas, in va sões e he róis, subs ti tu i ções 
de go ver nos e de di plo ma tas, en tra das e ban de i ras –
e jus ta men te cou be a Caio re to mar o es pí ri to des bra -
va dor ban de i ran te in ver ten do to tal men te seu sen ti do
e sig ni fi ca do. Ia ele ao en con tro da tra di ção he ge li a -
na, que en fa ti za a ne ces si da de, na ciên cia, de dis tin -
guir-se o es sen ci al do aci den tal.

Em suas pa la vras, ”um mero re la to de fa tos aci -
den ta is, sem o ne ces sá rio en ca de a men to en tre si,
se ria uma crô ni ca, nun ca uma his tó ria“. A His tó ria é
en ten di da como pro ces so, por ta dor, por tan to, de um
sen ti do, e é so bre esse sen ti do, à pri me i ra vis ta ocul to 
e in de ci frá vel, não ime di a to mas me di a to, que Caio
Pra do Jú ni or se de bru çou para o en con trar na his tó ria 
bra si le i ra.

Essa abor da gem tem como con se qüên cia di re -
ta tra zer ao pri me i ro pla no do pro ces so his tó ri co os
ex clu í dos, até en tão ig no ra dos pela his to ri o gra fia ofi -
ci al. Ao con trá rio de seus con tem po râ ne os, que ad vo -
ga vam as te ses do ”bra si le i ro cor di al“ e da pas si vi da -
de e con for mis mo como im preg na dos na alma do
povo, Caio Pra do Jú ni or res sal ta va não só as re be -
liões di ri gi das pe las eli tes – Embo a bas, Mas ca tes,
Gu er ra dos Far ra pos – mas os le van tes de for te pre -
sen ça po pu lar, como as re vol tas dos Ca ba nos e dos
Alfa i a tes, a Ba la i a da e a Pra i e i ra.

Se gun do al guns es tu di o sos, a ma tu ri da de de
seu tra ba lho como his to ri a dor está re pre sen ta da por
His tó ria Eco nô mi ca do Bra sil, de 1945. Nes se li vro,
que re vo lu ci o nou o en si no da eco no mia e da his tó ria
bra si le i ras, Caio Pra do Jú ni or, mu i to an tes de ou tros
au to res que fi ca ram fa mo sos por suas obras so bre
for ma ção eco nô mi ca do Bra sil, re cor reu a far to ma te -
ri al em pí ri co para de mons trar o ca rá ter cí cli co e de -
pen den te da agro ex por ta ção bra si le i ra, do mi nan te
em nos sos qua tro pri me i ros sé cu los. Par tin do do en -
ten di men to de que o Bra sil, até o li mi ar da Re pú bli ca,
não po de ria ser en ten di do como uni da de ana lí ti ca,
Caio de di cou ca pí tu los es pe cí fi cos a cada for ma ção
re gi o nal, lan çan do mão, nes se as pec to, de abor da -
gem que hoje é re to ma da na área de his tó ria eco nô -
mi ca.

Mas a pro du ção in te lec tu al de Caio Pra do Jú ni -
or ex tra po lou a área da His tó ria e da Eco no mia. Tam -
bém no cam po da Fi lo so fia sua con tri bu i ção foi de
gran de re le vân cia. Nes se âm bi to, de vem ser des ta ca -



das a Di a lé ti ca do Co nhe ci men to, em dois vo lu mes,
de 1952, e a Intro du ção à Ló gi ca Di a lé ti ca, de 1959.
Além des ses li vros, es cre veu vá ri os ar ti gos, como
aque les nos qua is se de di ca à fi lo so fia da Ma te má ti ca 
e a tes tar o al can ce da ló gi ca di a lé ti ca para ex pli car
os mo der nos de sen vol vi men tos da ál ge bra e do cál -
cu lo, in clu si ve a te o ria dos con jun tos, em diá lo go com
a psi co lo gia de Pi a get.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, esse rá -
pi do pa no ra ma da pro du ção in te lec tu al de Caio Pra do 
Jú ni or já ser ve para dar uma me di da da in qui e tu de de
seu es pí ri to. Foi, de fato, um par ti ci pan te des ta ca do
nos mais pro fí cu os e em pol gan tes de ba tes de nos sa
in te lec tu a li da de, as su min do, qua se sem pre, po si ções 
de van guar da que, mais tar de, vi ri am a ser cor ro bo ra -
das pelo avan ço das pes qui sas aca dê mi cas.

É im por tan te des ta car, ou tros sim, que além de
ter pro du zi do seus es tu dos em opo si ção à cor ren te
do po der es ta be le ci do, Caio Pra do Jú ni or co lo cou-se, 
tam bém, con tra a maré dos mo dis mos, como o fez
nos en sa i os, es cri tos no fi nal dos anos 60, con ten do
crí ti cas ao es tru tu ra lis mo de Lévi-Stra uss e ao as sim
cha ma do ”mar xis mo“ de Lou is Althus ser.

Tal vez por ter sido ba si ca men te es cri ta em por -
tu guês, sua obra fi lo só fi ca não gal gou re co nhe ci men -
to in ter na ci o nal com pa tí vel com sua efe ti va im por tân -
cia, haja vis ta que for mu lou crí ti cas à or to do xia mu i to
an tes que isso ocor res se no Pri me i ro Mun do, por au -
to res so be ja men te ci ta dos na Aca de mia. Já no que
tan ge à sua obra de his tó ria eco nô mi ca, tra ta-se, pos -
si vel men te, do au tor na ci o nal da área mais tra du zi do
para ou tros idi o mas, com edi ções em in glês, es pa -
nhol, rus so e ja po nês.

No en tan to, Sras. e Srs. Se na do res, como afir -
ma mos ao iní cio des ta fala, a pro du ção in te lec tu al re -
pre sen ta ape nas a fa ce ta mais vi sí vel do le ga do de i -
xa do por Caio Pra do Jú ni or. Se as li ções con ti das em
seus li vros são no tá ve is, não me nos no tá vel é a li ção
re pre sen ta da por sua vida.

Des cen den te de fa mí lia rica e tra di ci o nal na po -
lí ti ca, na eco no mia e na so ci e da de de São Pa u lo des -
de os tem pos do Impé rio, pro pri e tá ria de fa zen das e
in dús tri as, Caio Pra do Jú ni or teve edu ca ção re quin ta -
da. Sua edu ca ção pri má ria es te ve sob a res pon sa bi li -
da de de pre cep to res par ti cu la res que lhe en si na ram,
des de ten ra ida de, lín guas es tran ge i ras. Já o se cun -
dá rio foi no cé le bre co lé gio São Luís, dos je su í tas, e
no co lé gio Chelm sford Hall, em East born, na Ingla ter -
ra. Con clu iu o cur so su pe ri or, com 21 anos de ida de,
na Esco la de Di re i to de São Pa u lo, a tra di ci o nal casa
das ar ca das, for ma do ra de ge ra ções de ho mens pú -
bli cos ao lon go do Impé rio e da Re pú bli ca.

Com essa ori gem, a vida de Caio Pra do Jú ni or
po de ria ter sido mu i to di fe ren te, mais cal ma, pró xi ma
ao po der e vol ta da ao des fru te de ame ni da des e à
mul ti pli ca ção de sua ri que za pes so al. No en tan to,
como já afir ma mos, tra ta va-se de um es pí ri to ir re qui e -
to, mar ca do por ex tra or di ná ria fir me za na de fe sa de
suas idéi as. Optou, as sim, por uma par ti ci pa ção po lí -
ti ca ati va, fun da da na con fi an ça de quem se per ce be
como agen te da his tó ria.

Des de cedo, Caio Pra do Jú ni or ma ni fes tou sua
re bel dia. É bas tan te co nhe ci do o epi só dio no qual, du -
ran te o lan ça men to da can di da tu ra pre si den ci al de
Jú lio Pres tes, em 1929, di an te do pró prio e de ma is
pró ce res es ta du a is e fe de ra is do Par ti do Re pu bli ca no 
Pa u lis ta, bra dou vi vas a Ge tú lio Var gas, can di da to da
Ali an ça Li be ral. A con se qüên cia ime di a ta des sa ou -
sa dia foi sua pri são – a pri me i ra de uma sé rie que vi ria 
a ter mu i tos ou tros epi só di os.

Nes sa épo ca, Caio mi li ta va ati va men te no Par ti -
do De mo crá ti co. Com a vi tó ria dos re vo lu ci o ná ri os,
em 1930, e a che ga da de Ge tú lio Var gas ao po der, or -
ga ni zam-se as de le ga ci as re vo lu ci o ná ri as para apu -
ra ção dos er ros e des vi os do pas sa do, ins ta u ran -
do-se in qué ri tos. Caio Pra do Jú ni or foi para a de le ga -
cia de Ri be i rão Pre to, onde tra ba lhou com afin co até
per ce ber que os pro ces sos não con du zi ri am a nada.
Em 1931, de cep ci o na do com os ru mos do mo vi men to 
que ha via apo i a do, tor na-se mem bro do Par ti do Co -
mu nis ta.

No PC, Caio Pra do Jú ni or nun ca ocu pou po si -
ções de re al ce, pois era vis to com sus pe i ta, em vir tu -
de de sua ori gem na clas se do mi nan te, em seu seg -
men to mais rico, e tam bém por ser um in te lec tu al. O
ar ra i ga do obre i ris mo do Par ti do não abria es pa ço
para a atu a ção da que le qua dro tão qua li fi ca do.
Assim, Caio en tre gou-se de cor po e alma à dis cre ta
ta re fa de or ga ni zar os tra ba lha do res. O ho mem aris -
to cra ta, ha bi tu a do ao luxo, sen tia-se fe liz no con ta to
di re to com o pro le ta ri a do, di a lo gan do com gen te sim -
ples.

Qu an do do epi só dio co nhe ci do como Inten to na
Co mu nis ta, em 1935, Caio Pra do Jú ni or era o
vice-pre si den te da Ali an ça Na ci o nal Li ber ta do ra em
São Pa u lo. Re pri mi do o mo vi men to, Caio foi mais
uma vez pre so, des ta fe i ta por dois anos. Ao ver-se li -
vre, vi a jou para a Eu ro pa, em mo men to mu i to opor tu -
no pois, logo em se gui da, se ria ins ta u ra do o Esta do
Novo. Lá, mi li tou no com ba te ao fas cis mo na Fran ça e
co la bo rou com as for ças re pu bli ca nas na Gu er ra Ci vil
Espa nho la.

Com a re de mo cra ti za ção, Pra do Jr. é ele i to De -
pu ta do Esta du al em São Pa u lo, em ja ne i ro de 1947.



Exer ce o man da to com bri lho e de di ca ção, mas é cas -
sa do no mes mo ano, por con ta da de cre ta ção da ile -
ga li da de do Par ti do Co mu nis ta. Embo ra cer ce a do,
não aban do na a ati vi da de po lí ti ca e con ti nua a atu ar,
as si nan do ma ni fes tos de so li da ri e da de às ca u sas po -
pu la res aqui e no mun do.

Fun da dor, ao lado de Mon te i ro Lo ba to, da Li vra -
ria e Edi to ra Bra si li en se, ina u gu ra da em 1943, Caio
es te ve, a par tir de 1955, à fren te de um ou tro em pre -
en di men to in te lec tu al de por te, a Re vis ta Bra si li en se.
Até 1964, quan do de i xou de cir cu lar por con ta da re -
pres são que se se guiu ao gol pe mi li tar, a Re vis ta di -
vul gou o que ha via de ma i or im por tân cia no pen sa -
men to do País.

Com os mi li ta res no po der, Caio vol tou a ser
ator men ta do por pri sões e de po i men tos. Os seus di -
re i tos po lí ti cos e o tí tu lo de li vre-do cen te fo ram cas sa -
dos e ele aca bou en qua dra do na Lei de Se gu ran ça
Na ci o nal, em 1970. Mais uma vez, é for ça do ao exí lio,
des ta fe i ta no Chi le. Vol ta ao Bra sil para jul ga men to e
é con de na do por um ar bi trá rio Tri bu nal Mi li tar, fi can do 
pre so por al guns me ses. Re cor re ao Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral e é ab sol vi do por una ni mi da de.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, ao re ver
a pro du ção teó ri ca de Caio Pra do Jú ni or, de fron ta -
mo-nos com uma das mais agu das in ter pre ta ções da
his tó ria po lí ti ca e eco nô mi ca do Bra sil, uma obra que
con tri bui de ci si va men te para que os bra si le i ros pos -
sam en ten der o seu País. Ain da que não con cor de -
mos es tri ta men te com suas idéi as nem com suas te -
ses teó ri cas, so mos for ça dos a res sal tar sua fi gu ra de 
in te lec tu al, a re co nhe cer o ca rá ter ilu mi na dor de sua
obra.

Ao apre ci ar mos sua tra je tó ria de vida, en con tra -
mos um ho mem que foi ca paz de re nun ci ar ao luxo e
ao con for to, que sua con di ção so ci al as se gu ra vam,
para en ga jar-se, de cor po e alma, na luta pela trans -
for ma ção da so ci e da de bra si le i ra; um ho mem que, ar -
ros tan do as ma i o res ad ver si da des e in jus ti ças, ja -
ma is se afas tou, um mi lí me tro se quer, da de fe sa in -
tran si gen te e in ti mo ra ta de seus prin cí pi os mais ca -
ros.

Sua obra e sua vida, em idên ti co pa ta mar, de -
vem ser vir-nos de ins pi ra ção.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no pró xi mo dia 15, 
re a li za-se em Pos se, nor des te de Go iás, um en con tro 
de fi li a dos do PMDB dos mu ni cí pi os da re gião. Esta -
rão pre sen tes nos sos cor re li gi o ná ri os de Alvo ra da do

Nor te, Bu ri ti nó po lis, Da mi a nó po lis, Di vi nó po lis de
Go iás, Gu a ra ni de Go iás, Ia ci a ra, Mam baí, São Do -
min gos, Si mo lân dia, Sí tio D’Abadia e Flo res de
Go iás.

Esse en con tro do PMDB ga nha es pe ci al re le -
vân cia por ter como foco uma re gião que de i xou de
ser si nô ni mo de atra so e, nos úl ti mos anos, ten ta con -
quis tar um lu gar ao sol no con tex to so ci o e co nô mi co
do Esta do. Lá, mais do que em ou tras par tes, é de ci si -
va a pre sen ça de um po der pú bli co sen sí vel, atu an te
e efi ci en te. Alguns mu ni cí pi os e dis tri tos da re gião
nor des te de Go iás ain da apre sen tam ín di ces de po -
bre za la men tá ve is: des nu tri ção in fan til, fal ta de aces -
so ro do viá rio se gu ro e per ma nen te, vida rús ti ca e so -
fri da, cri an ças fora da es co la.

No en tan to, a pró pria rus ti ci da de, as tra di ções de
fes tas po pu la res e re li gi o sas, além de atra ções na tu ra is, 
como ca ver nas e gru tas, re pre sen tam o po ten ci al tu rís -
ti co da re gião, um se tor que po de ria se de sen vol ver ain -
da mais sem ex clu ir as mu i tas me lho ri as so ci a is e de in -
fra-es tru tu ra de que ca re cem aque las áre as. O tu ris mo,
com cer te za, é o gran de trun fo dos mu ni cí pi os que com -
põem a re gião nor des te de Go iás em fun ção das ex cep -
ci o na is be le zas pa i sa gís ti cas ali en con tra das. É bom
lem brar, afi nal, que a in dús tria do tu ris mo en con tra-se
em fran co cres ci men to, tor nan do-se um dos ma i o res fi -
lões da eco no mia bra si le i ra e mun di al.

No nor des te go i a no ain da pode ser des ta ca da a
gran de fer ti li da de das ter ras ali exis ten tes, o que con tri -
bui so bre ma ne i ra para o for ta le ci men to da agri cul tu ra e
da pe cuá ria. A pro xi mi da de com o Dis tri to Fe de ral, vale
res sal tar, ain da exer ce pa pel im por tan tís si mo para o es -
co a men to de tudo o que é pro du zi do na re gião. 

Ago ra, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res,
nada dis so se ria im por tan te se “os nor des ti nos de
Go iás” não ti ves sem for ça su fi ci en te para su pe rar ta -
ma nhas ad ver si da des. É jus ta men te atra vés da gar ra
e da in te li gên cia des ses mo ra do res que pro ble mas
his tó ri cos da re gião co me çam a ser en fren ta dos e su -
pe ra dos, um a um.

Há vin te anos, o iso la men to e a po bre za da re -
gião eram mais acen tu a dos e ge ne ra li za dos. Tudo era 
bem pior. O PMDB foi o par ti do que es te ve no co man -
do do go ver no es ta du al nos úl ti mos 16 anos, de for ma 
con se cu ti va. Fo ram 16 anos nos qua is a re gião con -
se guiu, na ma i o ria de seus mu ni cí pi os, che gar, pelo
me nos, ao sé cu lo XX. O nor des te pro gre dia num
rit mo es pe ran ço so. Avan ços que, in fe liz men te, fo ram
in ter rom pi dos pelo atu al Go ver no, que mu i to pro me -
teu em pa lan que e pra ti ca men te nada fez em pou co
mais de dois anos e meio de ad mi nis tra ção. A re gião,
na ver da de, tem es ta do de sas sis ti da, aban do na da.



A lis ta de re a li za ções dos go ver nos do PMDB no 
nor des te de Go iás é mu i to ex ten sa. Numa bre vís si ma
sín te se, po de ría mos men ci o nar: a pa vi men ta ção de
ro do vi as es ta du a is de in te res se da re gião; a aber tu ra
de es tra das vi ci na is nos seus mu ni cí pi os; um ma ci ço
e ex ten so pro gra ma de ele tri fi ca ção ru ral; cons tru ção
de nu me ro sas pon tes e pon ti lhões; cons tru ção da hi -
dre lé tri ca de São Do min gos, obra que vi a bi li zou o for -
ne ci men to de ener gia elé tri ca para toda a re gião; iní -
cio da cons tru ção da hi dre lé tri ca de Ca na bra va, no
mu ni cí pio de Ca val can te.

Ape sar de es tar re su min do o que foi fe i to pelo
PMDB no nor des te go i a no, não po de ria de i xar de
men ci o nar mais al guns itens im por tan tes. Con ti nuo: o 
PMDB fez obras de sa ne a men to em to dos os mu ni cí -
pi os; a pa vi men ta ção e ilu mi na ção do ae ro por to de
Pos se; a vi a bi li za ção do gran de pro je to de ir ri ga ção
no mu ni cí pio de Flo res de Go iás; o re ca pe a men to da
BR-020, de Bra sí lia até a di vi sa de Go iás com a Ba -
hia, ago ra em fase de con clu são; a cons tru ção de mu -
i tas cen te nas de ca sas po pu la res em to dos os mu ni -
cí pi os da re gião; cons tru ção de gi ná si os de es por te
em to dos os mu ni cí pi os; cons tru ção de cre ches e ca -
sas para ido sos em to dos os mu ni cí pi os.

No en con tro par ti dá rio do dia 15, em Pos se, o
PMDB es ta rá to man do o pul so da re gião nor des te, fa -
zen do di ag nós ti cos, pro pon do so lu ções e pro mo ven -
do o es pí ri to de de ci são e de en tu si as mo, con di ção
pré via para que se en con tre o ca mi nho do bom go ver -
no e da atu a ção pro fí cua do Po der Pú bli co. O PMDB
deve con ti nu ar se pre pa ran do para, em um fu tu ro pró -
xi mo, no va men te como go ver no es ta du al, dar se -
qüên cia às suas ações de res ga te do nor des te go i a -
no.

Era o que ti nha a di zer. 

Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Go ver -
na dor Si que i ra Cam pos, do Esta do do To can tins,
anun ci ou o iní cio do pro ces so de cri a ção de 6 no vos
mu ni cí pi os no Esta do, pas san do o Esta do do To can -
tins a con tar com 145 mu ni cí pi os. Eram pou co mais
de uma de ze na, quan do da cri a ção do Esta do, e me -
nos de 50 há uma dé ca da.

Va lho-me da opor tu ni da de para lem brar, como
tem sido in sis ten te men te afir ma do no Esta do, que o
pro ces so de ocu pa ção or de na da do Esta do se deve
ao res pe i to ao meio am bi en te e à au sên cia de gran -
des con fli tos de ter ra, so bre tu do ao fato de o Esta do
do To can tins ter sito cri a do no mo men to cer to, an tes
que ocor res se a ocu pa ção.

Nes te con tex to, cre io que se há de ana li sar a
com ple xa ques tão da mul ti pli ca ção da pre sen ça do
Esta do em seus vá ri os ní ve is, nas di ver sas re giões
do país.

Re giões exis tem, sim, Sr. Pre si den te, onde esta
mul ti pli ca ção já é su fi ci en te e, qui çá, até ex ces si va,
re pre sen tan do não mais o in te res se do bem co mum,
mas ape nas in te res ses lo ca is ou in di vi du a is, re pre -
sen tan do des ne ces sá rio au men to de cus tos e um
ônus cres cen te para a so ci e da de.

Não é o que ocor re nas re giões do Cen tro-Oes -
te, e so bre tu do do Nor te, onde as con di ções de dis -
tân cia e de iso la men to das po pu la ções têm como
con se qüên cia a fal ta de as sis tên cia, o aban do no, a
mi sé ria e a ex clu são do pro ces so de de sen vol vi men -
to, além de qua se au sên cia de bem-es tar a que es sas 
po pu la ções têm di re i to, como se res hu ma nos e ci da -
dãos.

Mais, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, a au -
sên cia do Po der pú bli co cons ti tui uma das ca u sas da
ocu pa ção de sor de na da des sas áre as, da po bre za e
do des res pe i to ao meio am bi en te, po den do le var,
como tem le va do, a con fli tos de toda es pé cie, es pe ci -
al men te li ga dos à ter ra e à ques tão fun diá ria em ge -
ral.

No mes mo con tex to, que ro di zer da im por tân -
cia, ma i or ain da, que re pre sen ta o es for ço que vem
sen do fe i to por vá ri os Se na do res nes ta Casa, por Go -
ver na do res de Esta do e ou tras li de ran ças, no sen ti do
de vi a bi li zar a re di vi são dos Esta dos do Nor te e do
Cen tro-Oes te, como é o caso do Pará, do Ama zo nas
e de Mato Gros so.

Não há dú vi da, Sr. Pre si den te, de que o es for ço
para o bom êxi to des se pro pó si to deve sig ni fi car uma
luta de to dos os bra si le i ros para a cons tru ção de um
novo país, or de na da men te ocu pa do, sus ten ta vel -
men te de sen vol vi do e so be ra no.

Qu e ro ir além, Sr. Pre si den te, para di zer que a
mul ti pli ca ção da pre sen ça do Po der Pú bli co nes sas
re giões cons ti tui uma ques tão de se gu ran ça na ci o nal, 
uma vez que se mul ti pli cam os in dí ci os e as de nún ci -
as da ação dos in te res ses in ter na ci o na is com vis tas à 
des na ci o na li za ção da Ama zô nia, da bi o pi ra ta ria que
ali acon te ce e das ro tas do cri me que se mul ti pli cam.

Devo di zer que o Esta do bra si le i ro não pode
con ti nu ar omis so di an te da gra vi da de de tais ques -
tões. Vol to a di zer que es sas ques tões não são sim -
ples ques tões re gi o na is por que, em face da di men são 
da Ama zô nia e de seus re cur sos, es sas ques tões to -
mam uma di men são na ci o nal e pla ne tá ria.



Dis so de cor re que o as sun to re quer não ape nas 
pa la vras ou boas in ten ções por par te do go ver no,
mas sim ati tu des con cre tas de apo io, in clu si ve de
apo io fi nan ce i ro, para que a ocu pa ção sus ten tá vel da
Ama zô nia ocor ra com a ma i or ur gên cia e com o ma i or 
êxi to.

Cabe ao Esta do, à União Fe de ral, in ves tir no
pro ces so de mul ti pli ca ção da pre sen ça do po der pú -
bli co na Ama zô nia, como no Cen tro-Oes te, em ge ral.

Tam bém que ro re gis trar que não con si de ro que
a União pos sa con di ci o nar os in ves ti men tos ne ces sá -
ri os à subs ti tu i ção da idéia da cri a ção de Esta dos au -
tô no mos pela cri a ção de Ter ri tó ri os.

Não só por que os exem plos do pas sa do têm de -
mons tra do que os ter ri tó ri os fe de ra is ja ma is se cons -
ti tu í ram em ins tru men tos ade qua dos de de sen vol vi -
men to, mas, en tre ou tras, por duas prin ci pa is ra zões:

– a pri me i ra, por que a in ter ven ção do
Esta do Fe de ral, lon gín quo e dis tan te, não é
a me lhor for ma de ob ter efi ciên cia e par ti ci -
pa ção do es for ço lo cal no de sen vol vi men to;

– a se gun da, por que o Esta do Fe de -
ral, além de lon gín quo e dis tan te, não tem
sido, em qua se nada, mo de lo de efi ciên cia,
con tra ri a men te ao po der lo cal, que, po den -
do ter er ros e des vi os, in te gra do em seu
meio, par te do povo e das re a li da des, tem
se mos tra do o me lhor ins tru men to para o
exer cí cio do de sen vol vi men to e das au to no -
mi as lo ca is.

Po de ria ci tar vá ri os exem plos de ou tros Esta -
do, mas ate nho-me a ci tar o meu Esta do do To can -
tins, como exem plo de que essa é a me lhor es tra té -
gia.

Ao fa zer este re gis tro e te cer es ses co men tá ri -
os, ex pres so meu en ten di men to de que os ór gãos de
Pla ne ja men to Na ci o nal – e me re fi ro de um modo es -
pe ci al aos Mi nis té ri os do Pla ne ja men to e da Fa zen da, 
to mem cons ciên cia da im por tân cia es tra té gi ca des -
sas ques tões e ex pres sem essa cons ciên cia e for mas 
de vi a bi li zar me i os de al can çar es ses ob je ti vos, es pe -
ci al men te ten do em vis ta a pes qui sa, o de sen vol vi -
men to de tec no lo gi as sus ten tá ve is e a con clu são de
Pro gra mas como o do Si vam e do Zo ne a men to Eco -
ló gi co Eco nô mi co, há mais de dez anos em ges ta ção,
sem que se efe ti ve re al men te como ins tru men to ade -
qua do para essa ocu pa ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais que por qual -

quer ques tão ide o ló gi ca, mais até que pelo con ven ci -
men to da opi nião pú bli ca quan to à fa lên cia do es ta do,
a ini ci a ti va da pri va ti za ção das em pre sas es ta ta is de
ser vi ços pú bli cos ga nhou mu i tos apo i a do res na po pu -
la ção em ge ral pe las gran des pro mes sas que fa zi am
seus pro po nen tes, de den tro e de fora do go ver no. os
ser vi ços se ri am me lho res, mais ba ra tos e es ta ri am
dis po ní ve is para con tin gen tes mais am plos do povo.
Algu mas pro mes sas fo ram cum pri das em par te al gu -
mas, ou tras nem tan to.

Uma das pro mes sas não cum pri das, como é do
co nhe ci men to de to dos, é a da re du ção dos pre ços.
De ma ne i ra ge ral, fo ram con ce di dos aos se to res pri -
va ti za dos au men tos mu i to su pe ri o res à va ri a ção dos
ín di ces usu a is de pre ços da eco no mia no pe río do de -
cor ri do des de a de ses ta ti za ção. Ou tra frus tra ção pro -
vém do co lap so do for ne ci men to de ener gia elé tri ca,
que ame a ça os la res e as em pre sas com a pers pec ti -
va do ”apa gão“. Já são fa tos mu i to gra ves, que com -
pro me tem a cre di bi li da de não so men te da pro pos ta
de pri va ti za ção, mas tam bém do pró prio Go ver no, so -
bre tu do quan do suas ma i o res vi tó ri as au to pro cla ma -
das se ri am con tra a in fla ção e con tra a ine fi ciên cia do
Esta do em pre sá rio.

Mais gra ve, po rém, é o abu so de po der por par te 
des sas em pre sas con tra os usuá ri os de seus ser vi -
ços, em cla ro des res pe i to ao Có di go de Pro te ção ao
Con su mi dor. Estra nho fato, Sr. Pre si den te: com pa nhi -
as pri va das es tão de mons tran do mais des fa ça tez
para de so be de cer a lei do que as an ti gas em pre sas
es ta ta is. E o Go ver no que, li vre do peso de ad mi nis -
trar es ses ser vi ços, de ve ria es tar dis po ní vel para
exer cer seu novo pa pel de re gu la dor tem fi ca do, mu i -
tas ve zes, de bra ços cru za dos. Esta rá en ga na do o ci -
da dão que so mar dois mais dois e con clu ir que es ta -
mos em si tu a ção pior que an tes?

No cam po da te le fo nia, as re cla ma ções re gis tra -
das pela Sub se cre ta ria de De fe sa do Con su mi dor
con tra as em pre sas ha vi am dis pa ra do des de a pri va -
ti za ção, em 1998, só ten do ca í do no pri me i ro se mes -
tre des te ano. Fo ram 235 re cla ma ções em 1999 e 741 
no ano 2000. Ge ral men te, são co bran ças in de vi das
de ser vi ços, so bre tu do de te le fo ne mas in te rur ba nos.
Este ano, até maio, fo ram ape nas 41 re cla ma ções, o
que pro je ta do até de zem bro da ria cer ca de cem que i -
xas, nú me ro que, sem a me nor dú vi da, re pre sen ta um 
pro gres so. Con tu do, con ti nua a ha ver re cla ma ções,
pois os er ros se guem ocor ren do.

O abu so ma i or, no en tan to, não está na quan ti -
da de de er ros. Ele re si de na im po si ção, por par te das
em pre sas de te le fo nia, do pa ga men to pré vio das con -
tas con tes ta das pelo cli en te. So men te de po is de pa -



gar pe los ser vi ços de que ale ga não ha ver fe i to uso é
que o usuá rio da te le fo nia pode en trar com pe di dos
de re vi são. 

Pe di dos, mu i tas ve zes, gros se i ra men te des pre -
za dos, até mes mo es no ba dos e es car ne ci dos pe las
em pre sas, em ati tu de de gra ve des res pe i to à in te li -
gên cia e à hon ra dez do cli en te, que se vê sem pre
pos to sob sus pe i ta. Uma em pre sa como a Embra tel –
aliás, a cam peã de re cla ma ções, com mais da me ta -
de das que i xas re gis tra das no Pro con –, an tes de ve -
ri fi car a pos si bi li da de de ser res pon sá vel pe los er ros
apon ta dos pe los con su mi do res, pre fe re in ven tar ou -
tras hi pó te ses, sem pre ati ran do a res pon sa bi li da de
so bre os om bros do con su mi dor. Seus agen tes gos -
tam de ale gar, por exem plo, que os te le fo nes sem fio
são sus ce tí ve is de in ter fe rên cia de apa re lhos se me -
lhan tes lo ca li za dos na vi zi nhan ça.

Ora, Srªs. e Srs. Se na do res, não se ria o caso de
in for mar, pre vi a men te, o as si nan te da exis tên cia des -
se ris co? Não se ria o caso de pro te ger me lhor as li -
nhas?

No Pro con há ca sos re gis tra dos em que a em -
pre sa co brou de um as si nan te ex ten sa lis ta de in te -
rur ba nos, in clu si ve in ter na ci o na is, e man te ve a co -
bran ça mes mo após seu cli en te com pro var que sua
re si dên cia es te ve fe cha da du ran te aque le pe río do.
Em um caso, a Embra tel li mi tou-se a es tor nar as li ga -
ções que, de acor do com os seus re gis tros, te ri am
sido fe i tas si mul ta ne a men te – e não eram pou cas!

Como po dem as em pre sas de te le fo nia de po si -
tar tan ta con fi an ça em seus “in fa lí ve is” equi pa men -
tos com pu ta do ri za dos, como toda vez e sem pre ale -
gam con tra os re cla man tes, se es ses mes mos equi -
pa men tos são ca pa zes de re gis trar ab sur dos in te -
rur ba nos si mul tâ ne os a par tir de um mes mo te le fo -
ne, com pro va da men te sem mesa de PABX?

No fi nal de ju nho, em face das inú me ras que i -
xas de usuá ri os de te le fo nes da Te le bra sí lia, o pro -
mo tor Gu i lher me Fer nan des Neto, da Pro mo to ria de
De fe sa do Con su mi dor (Pro de con), as si nou a aber -
tu ra de um pro ces so con tra a Bra sil Te le com. Já é
um co me ço de ação por par te das au to ri da des ofi ci -
a is, mas per gun to: onde está e o que faz a Antel,
que de ve ria re gu lar a pres ta ção dos ser vi ços de te -
le fo nia e pu nir as con ces si o ná ri as que co me tem
abu sos? E o Pro con? Que de fe sa do con su mi dor é
essa que lhe re co men da pa gar pri me i ro e en trar em
se gui da na Jus ti ça para ple i te ar res ti tu i ção?

Não, Sr. Pre si den te! Não po de mos ace i tar
essa si tu a ção em que o ônus da pro va cabe ao con -
su mi dor, par te mais fra ca. Me nos ain da é ace i tá vel

que as em pre sas de te le fo nia te nham o di re i to de
es ta be le cer, a seu cri té rio, a for ma e o pra zo de de -
vo lu ção das quan ti as co bra das in de vi da men te,
quan do é apu ra da a ra zão do re cla man te. De ve mos
co brar da Ana tel a ela bo ra ção e im ple men ta ção de
re gu la men to mais jus to para es ses ca sos, de modo
a pro te ger o con su mi dor e co i bir os abu sos e o ci -
nis mo das em pre sas.

Caso con trá rio, te re mos de ad mi tir que as pro -
mes sas da pri va ti za ção não pas sa ram de uma fa lá -
cia, e que fo mos to dos to los de apo i ar, aqui no Con -
gres so e na im pren sa, sua im plan ta ção.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de o dia 21 úl ti mo,
acom pa nha mos o no ti ciá rio so bre o dra ma vi vi do
pela fa mí lia do em pre sá rio e apre sen ta dor de te le vi -
são Síl vio San tos, per so na li da de co nhe ci da e es ti -
ma da em todo o País. Sua fi lha – Pa trí cia Abra va nel, 
de 24 anos – foi ar re ba ta da de casa, no ba ir ro de
Mo rum bi, em São Pa u lo, e man ti da em cár ce re pri -
va do du ran te uma se ma na, até o pa ga men to de res -
ga te. Ao fi nal, as ma ni fes ta ções de ale gria do pai ao 
re ver a fi lha sã e sal va con ta gi a ram-nos com a idéia
de que hou ve ra um des fe cho fe liz. 

Entre tan to, pou co de po is, o dra ma re cém fin do 
deu lu gar a uma tra gé dia. Dois in ves ti ga do res da
Po lí cia Ci vil pa u lis ta – Mar cos Amo rim Be zer ra e Ta -
mat su Ta ma ki – fo ram mor tos a ti ros e o agen te po li -
ci al Re gi nal do Gu a ru ta Nar des fi cou fe ri do, ao lo ca li -
za rem o che fe dos se qües tra do res num “flat” de
Alpha vil le, em Ba ru e ri, mu ni cí pio da Gran de São
Pa u lo. Na ma nhã se guin te, ou tra sur pre sa de i xou a
Na ção es tu pe fac ta: o me li an te re tor nou ao lo cal do
se qües tro de Pa trí cia, in va diu a casa da fa mí lia e
man te ve Síl vio San tos como re fém. Sete ho ras de
ten sa ne go ci a ção ge ren ci a da pes so al men te pelo
Co man dan te Ge ral da Po lí cia Mi li tar pa u lis ta, o in -
sig ne Co ro nel Rui Cé sar Mel lo, fo ram ne ces sá ri as
para con ven cer o as sas si no a se en tre gar, sem co -
me ter mais bar ba ri da des. O Exmº Go ver na dor Ge -
ral do Alckmin com pa re ceu es pon ta ne a men te ao lo -
cal para ava li zar a ne go ci a ção e, com isso, no di zer
da pró pria ví ti ma, ga ran tiu a in te gri da de fí si ca de
Síl vio San tos, do se qües tra dor e de po li ci a is mi li ta -
res par ti ci pan tes da ope ra ção. 

Ao pla ne jar e co man dar a ex tor são me di an te
se qües tro, o ban di do, de 22 anos, ha via pra ti ca do um
cri me he di on do que era ape nas amos tra de sua vi la -
nia e seu ca rá ter bes ti al, evi den ci a dos no as sas sí nio
da que les po li ci a is an tes da fuga. A Po lí cia pa u lis ta



cap tu rou ou tros in te gran tes de sua qua dri lha, nos
dias sub se qüen tes. Assim, além do se qües tro, fo ram
es cla re ci dos di ver sos as sal tos pra ti ca dos pelo ban -
do.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, tais fa tos 
já são so be ja men te co nhe ci dos. Ao ocu par esta tri bu -
na, faço-o pelo de se jo de so li da ri zar-me com as ví ti -
mas da que les fa cí no ras, es pe ci al men te com as fa mí -
li as dos po li ci a is, bru tal men te atin gi das pela tra gé dia.
Envio-lhes mi nhas mais pro fun das con do lên ci as e, ao 
fazê-lo, es tou cer to de es tar re pro du zin do o sen ti men -
to de pe sar que vejo es tam pa do no sem blan te de to -
dos os meus no bres pa res.

Mas, ao pro nun ci ar-me so bre tão fu nes tos
acon te ci men tos, de se jo tam bém res sal tar a de ci si va
par ti ci pa ção que teve, no es cla re ci men to do se qües -
tro, a Gu ar da Ci vil Mu ni ci pal de Co tia, mu ni cí pio li mí -
tro fe com a ci da de de São Pa u lo.

Se gun da-fe i ra, dia 27, à no i te, os guar das-ci vis
Pal lo ne, Ri be i ro e José es tra nha ram uma tri lha de cal
que se ini ci a va no acos ta men to da Ro do via Ra po so
Ta va res e con ti nu a va por uma es tra da de ter ra do
Con do mí nio Re can to Ver de, em Ca u ca ia do Alto.
Com sua vi a tu ra, se gui ram o que pa re cia ser si na li za -
ção inex pli cá vel, até che gar à Rua Sa biá, onde se de -
fron ta ram com cin co ho mens for te men te ar ma dos,
que gri ta ram ser po li ci a is e in ti ma ram-nos a se ren der. 
De so be de ci dos, os me li an tes abri ram fogo e fu gi ram
mato a den tro, em meio à es cu ri dão. A vi a tu ra fi cou
cri va da de ba las, mas os guar das es ca pa ram ile sos.
Seu co man dan te, o Ca pi tão da Po lí cia Mi li tar José
Edu ar do Pra do, in for mou que os ban di dos uti li za ram
me tra lha do ra, fu zil e es pin gar da ca li bre 12. Seus ho -
mens res pon de ram com ti ros de re vól ver ca li bre 38.

A cer ca de um qui lô me tro do lo cal do ti ro te io
(pe que na cla re i ra, onde ha via um pe da ço de car pe te
à gui sa de cama e chur ras que i ra im pro vi sa da), os in -
te gran tes da GCM sur pre en de ram um ci clis ta, que
por ta va al guns mor te i ros e um rá dio tipo HT. De ti ve -
ram-no, le va ram até a ci da de e apre sen ta ram à Po lí -
cia. Era ”olhe i ro“ da qua dri lha que se qües tra ra a fi lha
de Síl vio San tos. A tri lha de cal ser vi ria para ori en tar o 
pa ga men to do res ga te, que aca bou sen do re a li za do
em ou tra re gião, de vi do ao en tre ve ro. Inter ro ga do na
De le ga cia Anti-Se qües tro (Deas) pou co de po is, o de -
ti do de la tou os com par sas e in di cou o lo cal do ca ti ve i -
ro. Mas, o res ga te fora pago e a ví ti ma, li ber ta da.

A sa ga ci da de e o des te mor de in te gran tes da
Gu ar da Ci vil do mu ni cí pio de Co tia pos si bi li ta ram o
rá pi do es cla re ci men to do caso, em apo io às au to ri da -
des po li ci a is que acom pa nha vam o de sen ro lar do se -
qües tro à dis tân cia, a pe di do da fa mí lia do em pre sá -

rio. Esse tipo de apo io à ação da Po lí cia, es pe ci al -
men te no mo men to em que a es ca la da de cri mes vi o -
len tos alar ma a po pu la ção bra si le i ra e exi ge a ar ti cu -
la ção de to dos os me i os le ga is pre ven ti vos e re pres si -
vos dis po ní ve is, é o que pro cu ro nor ma ti zar há três
anos, atra vés de Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
ago ra em fase de vo ta ção em se gun do tur no. O epi só -
dio que aca bo de re la tar cons ti tui a de mons tra ção ca -
bal do acer to des sa pro po si ção. Dele sou be mos – e,
as sim, pos so re la tá-lo nes te Ple ná rio – gra ças à gran -
de re per cus são al can ça da. Qu an tos mais, po rém, es -
tão acon te cen do a toda hora, com guar das-ci vis anô -
ni mos que se vêem à fren te de mar gi na is da pior laia
por for ça do tra ba lho nas ruas? E isto sem en con trar
am pa ro le gal à al tu ra da no bre mis são?

As guar das mu ni ci pa is já exis tem. Sua exis tên -
cia de cor re de au to ri za ção cons ti tu ci o nal ex pres sa no 
§ 8.E do ar. 144 da Car ta Mag na. Estão ao dis por da
so ci e da de no mo men to em que ela mais ne ces si ta de 
aju da e pro te ção. Por tan to, não pre ten do cri ar nada,
não que ro ins ti tu ir ne nhu ma nova or ga ni za ção po li ci -
al. De se jo, isto sim e so men te, re gu la men tar uma si tu -
a ção de fato que o Con gres so Na ci o nal pre ci sa con si -
de rar e re sol ver com ur gên cia.

No bres Pa res, ao con ce der uma par ce la de po -
der de po lí cia às guar das mu ni ci pa is bra si le i ras, sob a 
su per vi são di re ta dos Esta dos, es ta re mos re for çan do 
o sis te ma de se gu ran ça pú bli ca, pro te gen do a ci da -
da nia da sa nha dos mal fe i to res e, por con se qüên cia,
pre ser van do o Esta do de mo crá ti co de di re i to.

Ao mes mo tem po em que fe li ci to a Po lí cia de
meu Esta do pelo su ces so nas in ves ti ga ções, en vio
pa ra béns aos de no da dos e di li gen tes in te gran tes da
Gu ar da Ci vil Mu ni ci pal de Co tia. Pa ra béns igual men te 
ao la bo ri o so Pre fe i to Jo a quim Ho rá cio Pe dro so Neto,
que lhes dá res pal do para as sim agir. Oxa lá seu
exem plo fru ti fi que sob a égi de e com a for ça da Cons -
ti tu i ção da Re pú bli ca!

Mu i to obri ga do.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, na pri me i ra se -
ma na de se tem bro, 160 pa í ses es ti ve ram re u ni dos na 
III Con fe rên cia da ONU con tra o Ra cis mo, a Into le rân -
cia Ra ci al, a Xe no fo bia e a Into le rân cia Cor re la ta, em
Dur ban, Áfri ca do Sul. O Bra sil se fez re pre sen tar com 
a se gun da ma i or de le ga ção, me nor ape nas que a da
Áfri ca do Sul, e com pro pos tas que es ta vam à fren te
no to can te à ques tão cen tral da Con fe rên cia: o re co -
nhe ci men to dos fa tos do pas sa do como fa to res prin ci -
pa is e ca u sas do ra cis mo e que esse re co nhe ci men to
gera uma obri ga ção mo ral dos pa í ses em re la ção às
po pu la ções afe ta das. Um re co nhe ci men to opor tu no



das au to ri da des bra si le i ras, pois o Bra sil foi o País
que mais man te ve es cra vos nas Amé ri cas e o úl ti mo a 
abo lir a es cra vi dão.

Sr. Pre si den te, que ro res sal tar a im por tân cia
his tó ri ca da Con fe rên cia de Dur ban, so bre tu do para 
os po vos que fo ram es cra vi za dos. Num ar ti go es cri -
to para o Cor re io Bra zi li en se, Su e li Car ne i ro mu i to 
bem de fi niu: “Dur ban, por ta de en tra da de um re en -
con tro co le ti vo es pe ra do há mais de cin co sé cu los.
Na Áfri ca do Sul, sím bo lo da luta e opres são de to -
dos os afri ca nos e afro-des cen den tes.” De fato,
essa não foi mais uma re u nião de pa í ses mem bros
da Orga ni za ção das Na ções Uni das. E isso fi cou
cla ro com os acon te ci men tos que en vol ve ram a
re a li za ção da Con fe rên cia, a chan ta gem, e, pos te ri or -
men te, sa í da dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, jun -
ta men te com Isra el, sob a ale ga ção de dis cor dân cia 
quan to às con si de ra ções re la ti vas ao si o nis mo e,
como já era sa bi do, por dis cor dar da pro pos ta de re -
pa ra ção fi nan ce i ra. Mais tar de, os pa í ses da Co mu -
ni da de Eco nô mi ca Eu ro péia, pe los mes mos mo ti -
vos, qua se in vi a bi li za ram o do cu men to fi nal da Con -
fe rên cia.

O tex to apro va do con si de ra a es cra vi dão
como “cri me con tra a hu ma ni da de que te ria que ser
sem pre re co nhe ci do como tal”. Ou seja, omi tem-se
os cul pa dos e de i xa-se a cul pa no pas sa do. Os pos -
sí ve is cul pa dos, fi nal men te, ar re pen dem-se, em
vez de pe di rem des cul pas, la men tam a es cra vi dão.
Um ma la ba ris mo da lin gua gem di plo má ti ca que,
nes se caso, im pe diu a efe ti va re pa ra ção aos pa í ses 
da Áfri ca que fo ram vi li pen di a dos no que pode ha -
ver de mais sa gra do num Povo: a sua dig ni da de.
Enfim, esse “ma la ba ris mo” – que tam bém pode ser
in ter pre ta do pe los pa í ses afri ca nos como um sar -
cas mo por par te dos co lo ni za do res eu ro pe us – foi o
pos sí vel uma vez que o do cu men to fi nal só pode ser
fe i to por con sen so. 

No en tan to, de ve mos re co nhe cer que a Con fe rên -
cia de Dur bam ren deu fru tos. Ser ve como bom co me ço
para, in ter na men te, tra var mos de ba tes mais aber tos
so bre o ra cis mo. E, mais do que isso, pro cu rar mos de fi -
nir, com cla re za, po lí ti cas pú bli cas ca pa zes de in se rir os 
afro-des cen den tes e in dí ge nas bra si le i ros. É uma ques -
tão que deve ser tra ta da com pri o ri da de no âm bi to das
po lí ti cas so ci a is. E isso deve ser fe i to com am pla cam -
pa nha de in for ma ção a uma so ci e da de que du ran te mu -

i to tem po con vi veu (e apren deu na es co la) com o mito
da de mo cra cia ra ci al no Bra sil.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, ao ler
ma té ri as so bre as quo tas, per ce bi cla ra men te o
quan to é gran de a de sin for ma ção acer ca da ques -
tão ra ci al. De sin for ma ção, aliás, mu i to bem con du -
zi da pe los ór gãos de co mu ni ca ção. E isso faz com
que al guns acre di tem que po lí ti cas re pa ra tó ri as,
como as quo tas, se jam uma “for ma de ra cis mo”. O
Esta do tem de in ves tir, e mu i to, em in for ma ção di ri -
gi da. Há que se de mons trar que não se tra ta de
mais um seg men to da so ci e da de pro cu ran do uma 
van ta gem so bre os de ma is. Ao con trá rio, tra ta-se
de uma gran de par ce la da po pu la ção bra si le i ra (a
ma i o ria) que, da con di ção de es cra vo, foi aban do -
na da, pelo Esta do, à pró pria sor te. Ou seja, fo ram
de li be ra da men te to lhi dos do di re i to à ci da da nia. 
Por isso, co bra mos do Esta do que as su ma a res -
pon sa bi li da de so bre a in clu são so ci al des sa ma i o -
ria bra si le i ra, os afro-des cen den tes, de fi nin do po lí -
ti cas cla ras e ob je ti vas e com re cur sos es pe cí fi cos.

Além dis so, para tra tar de ou tro as pec to da dis -
cri mi na ção no Bra sil, que ro lem brar que há mais de
10 anos tra mi ta nes ta Casa o Esta tu to do Índio que
de ve mos apro var.

Pro po mos a cri a ção de um fun do de de sen vol vi -
men to com seus re cur sos des ti na dos a im ple men tar
po lí ti cas afir ma ti vas di ri gi das es pe ci fi ca men te aos
afro-des cen den tes e in dí ge nas no Bra sil; que ele seja
des ti na do à cri a ção de es co las de en si no mé dio e fun -
da men tal, es co las téc ni cas, de for ma ção pro fis si o nal e 
tam bém de pre pa ra ção para a uni ver si da de, com am -
pla par ti ci pa ção dos ór gãos pú bli cos e or ga ni za ções
não go ver na men ta is. Isso, a mé dio e lon go pra zos, tor -
na ria des ne ces sá ria a uma po lí ti ca de quo ta.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, esta
pode ser uma for ma de re pa ra ção pos sí vel, quan do
to das as pes qui sas re ve lam nú me ros as sus ta do res
da con cen tra ção de po bre za e mi sé ria que re ca em
so bre os ne gros no Bra sil, além de to dos os in di ca -
do res do ra cis mo es ta be le ci do no país. Pode-se di -
zer que esta é uma for ma in di re ta, mas de mo crá ti ca, 
de re pa ra ção fi nan ce i ra. 

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – 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-fe i ra, dia 18, 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 (Pe dro Ubi ra ja ra) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 42 mi nu tos.)



Ata da 113ª Ses são Não De li be ra ti va
em 14 de se tem bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia da Sra. Mar lu ce Pin to e dos Srs. Car los Pa tro cí nio e Lind berg Cury

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Ha ven -
do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lind -
berg Cury, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE

CONTAS DA UNIÃO

Nº 5.149/2001, de 29 de agos to úl ti mo, en ca mi -
nhan do có pia da De ci são nº 659, de 2001, da que le Tri -
bu nal, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a 
fun da men tam re fe ren te ao le van ta men to de au di to ria
re a li za da na Empre sa Bra si le i ra de Infra-es tru tu ra Ae ro -
por tuá ria – INFRAERO (TC nºs 005.075/2001-2 e
009.627/2000-8), em res pos ta ao Re que ri men to nº 40,
de 2001, do Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

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

O Re que ren te vai ao Arqui vo. 

PARECERES

PARECER Nº 989, 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 105, de
2000 (nº 290/1999, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Cul tu ra de Pe der ne i -
ras Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de Pe der ne i ras, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio Fon se ca

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 105, de 2000 (nº 290, de

1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Cul tu ra de Pe der -
ne i ras 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 Pe der ne i ras,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 674, de
1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 27 de
maio de 1998, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do 
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Cul tu ra de Pe der ne i ras Ltda.:

Nome do só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
 Cel so Car los Al Haj 100  
 Edva lo Al Haj 100  

Total de Cotas 200  

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 Melo.

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 105, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, 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 Cul tu ra de Pe der -
ne i ras 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, 11 de se tem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te  – Ju vên cio da Fon se -
ca, Re la tor: – Emi lia Fer nan des – Ger son Ca ma ta –
Nilo Te xe i ra Cam pos – Fran ce li no Pe re i ra – Luiz
Pon tes – Alva ro Dias – Pe dro Ubi ra ja ra – Na bor Ju -
ni or – Hugo Na po leão – Car los Pa tro cí nio – Ge ral -
do Cân di do (Absten ção) Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Wal deck Orne las – Lú cio Alcân ta ra.

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. E 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 990, 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 120, de
2001 (nº  611/2000, 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 Clu be de
Va len ça 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 Va len ça, 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 120, de 2001 (nº  611, 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 Clu be de
Va len ça 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 Va len -
ça, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.994,
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 185,
de 5 de no vem 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 Clu be de Va len ça Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

João Alber to Car va lho da Sil va 51
Rosa Ma ria Car va lho da Sil va4 9

To tal de Co tas 100

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 cão 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 – O Mu ni cí pio

Com uma área de 1.305 Km²  pos sui uma po pu -
la ção de 61.600 ha bi tan tes.

Fun ci o nam no Mu ni cí pio 61 es co las do en si no
fun da men tal sen do de 7.608 o nú me ro de alu nos ma -
tri cu la dos, pres tan do ser vi ço nes se se tor 1.251 pro -
fis si o na is.

O en si no su pe ri or con ta com sete fa cul da des
que com põe a Fun da ção Edu ca ci o nal Dom André
Arco ver de.

Exis tem ali cin co hos pi ta is que aten dem a to das
as es pe ci a li za ções mé di co-odon to ló gi cas.

A ex pres são cul tu ral Va len ci a na está re pre sen -
ta da em vá ri as ins ti tu i ções e seus ilus tres fi lhos têm
ocu pa do car gos de des ta que como: con se lhe i ros no
Tri bu nal de Con tas do Esta do, ju í zes, além de tra di ci -
o nal men te te rem acen to na Assem bléia Le gis la ti va
do Esta do.

Res sal ta mos a atu a ção do Dr. João Alber to
como Di re tor-Pre si den te da Rá dio Clu be de Va len ça,
por sua pos tu ra fir me, cor re ta e exem plar no co man do 
da emis so ra, que fun ci o na des de 1978, pres tan do re -
le van tes ser vi ços à co mu ni da de lo cal.

Te mos, as sim, em li nhas ge ra is, pe que na no ção 
so bre o Mu ni cí pio, que tan to ne ces si ta dos ser vi ços
da Rá dio Clu be de Va len ça, tam bém co nhe ci da como 
Rá dio Alter na ti va Sul - FM 102.5.

III – 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.

IV  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 120, 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 Clu be de Va len ça
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, 11 de se tem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos, Re la tor  – Hugo Na po leão – Na bor Ju ni or – Pe -
dro Ubi ra ja ra – Car los Pa tro cí nio – Emi lia Fer nan -
des – Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Alva ro Dias – 
Ger son Ca ma ta – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz
Pon tes – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Wal deck
Orne las – Lú cio Alcân ta ra.

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 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 991, 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 138, de
2001 (nº 672/2000, 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 Ne po mu ce 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 Ne -
po mu ce no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i 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 138, de 2001 (nº 672, 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 Ne po mu ce 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 Ne po mu ce no, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 657, 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 Po da ria nº  124, de 
3 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 de Ra di o di fu são de Ne po mu ce no:

Pre si den te – José Ma ria Fa gun des Men don ça
Vice-Pre si den te – Su za na Apa re ci da de Sou za
1º Se cre tá rio – Antô nio Car los Mo re i ra
2º Se cre tá rio – José Au gus to Fi lho
1º Te sou re i ro – Car los Dan tas Le i te
2º Te sou re i ro – Jair Ro dri gues de Alva ren ga

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 Bit tar.

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.

Lo ca li za da no sul de Mi nas, a meia dis tân cia de
Belo Ho ri zon te e de São Pa u lo, Ne po mu ce no é um
dos me no res, po rém um dos mais prós pe ros mu ni cí -
pi os da re gião. Sua eco no mia, es sen ci al men te agrí -
co la, se des ta ca pela pro du ção de café.

Te nho por Ne po mu ce no uma ad mi ra ção es pe ci -
al, re sul tan te do tra ba lho que suas li de ran ças po lí ti -
cas e em pre sa ri a is vêm de sen vol ven do em fa vor do
pro gres so do mu ni cí pio.

É, por tan to, com enor me pra zer, que dou pa re -
cer fa vo rá vel ao pro je to que au to ri za a ins ta la ção de
uma rá dio co mu ni tá ria em Ne po mu ce no, que se so -
ma rá à emis so ra já exis ten te, tra ba lhan do jun tas pelo
de sen vol vi men to so ci o cul tu ral do mu ni cí pio.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 138, 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 Ne po mu ce 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, 11 de se tem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,
Re la tor – Hugo Na po leão – Na bor Jú ni or – Pe dro
Ubi ra ja ra – Luis Pon tes – Emi lia Fer nan des – Ge -
ral do Cân di do – Alva ro Dias – Ger son Ca ma ta –
Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Edu ar do Si que i ra Cam po – Wal deck Orne las – Lú -
cio Alcân ta ra.

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 992, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de
2001 (nº 781/2000, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Fundação
Universidade de Caxias do Sul, para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul.

Re la tor: Se na dor José Jo ga ça

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 202, de 31 de maio 
de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Uni ver -
si da de de Ca xi as do Sul 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 Va ca -
ria, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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 Má rio Assad Jú ni or, 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 Uni ver si da -
de de Ca xi as do Sul:

Di re tor-Pre si den te – Ruy Pa u let ti
Di re tor Vice-Pre si den te – Luiz Antô nio Riz zon 
Di re tor Téc ni co e Admi nis tra ti vo – José Ru bens Zan -
do na 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".

II – 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 781, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de se tem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor 
–  Na bor Jú ni or – Pe dro Ubi ra ja ra – Car los Pa tro cí -
nio –  Alva ro Dias – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ger son 
Ca ma ta – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Pon tes –
Fran ce li no Pe re i ra – Emí lia Fer nan des – Ge ral do
Cân di do (Con trá rio) – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Wal deck Orne las – Lú cio Alcân ta ra.

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.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.

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



 DECRETO Nº 52.795, DE 
31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova o Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão.

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 art. 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

Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(1), de 31 de
outubro de 1963, e modificado por
disposições posteriores.

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

PARECER Nº 993, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº  217, de
2001 (nº 886/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que
outorga concessão à Fundação
Fernando Eduardo Lee, para executar
serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Guarujá, Estado de 
São Paulo.

Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão.

II – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.359,
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 de 18 de se tem bro de
2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Fer nan do
Edu ar do Lee 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 Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -



gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O 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 João Alme i da, 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 seguinte a direção da Fundação
Fernando Eduardo Lee:

 Pre si den te – Evan dro Alber to de Oli ve i ra Bo ni ni
1º Vice-Pre si den te – Elma ra Lú cia Bo ni ni Cra u ci
2º Vice-Pre si den te – Va nes sa Fran ça Bo ni ni Pâ ni co
Se cre tá ria – Kat ya na Fran ça Bo ni ni
Te sou re i ra – Alí cia Bo ni ni Ri be i ro
Con se lhe i ra Admi nis tra ti va – Pa o la Bo ni ni Cór do ba

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 886, de 2001, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de se tem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Hugo Na po leão,  Re -
la tor – Na bor Jú ni or – Fran ce li no Pe re i ra – Pe dro
Ubi ra ja ra – Car los Pa tro cí nio – Alva ro Dias – José
Fo ga ça – Ger son Ca ma ta – Ju vên cio da Fon se ca – 
Luiz Pon tes – Emi lia Fer nan des – Ge ral do Cân di -
do (Con trá rio) – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Wal -
deck Orne las – Lú cio Alcân ta ra.

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

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

Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31
DE OUTUBRO DE 1963

Aprova o Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão.

....................................................................................
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 rão 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

Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto 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 es ta 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 es -

ta 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 art. 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

Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(1), de 31 de
outubro de 1963, e modificado por
disposições posteriores.

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

PARECERES NºS 994 E 995, DE 2001

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
34, de 2001, de autoria do Senador Paulo
Hartung, que altera a redação do art. 4º da
Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, para
estabelecer cota mensal mínima de água
para consumo residencial unifamiliar.

Parecer nº 994, de 2001, da Co mis são de
Assun tos So ci a is.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2001, de
au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, “Alte ra a re da ção
do art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, para



es ta be le cer cota men sal mí ni ma de água para con su -
mo re si den ci al uni fa mi li ar”.

A Lei nº 6.528, de 1978, dis põe so bre ta ri fas de
ser vi ços pú bli cos de sa ne a men to bá si co e seu art. 4º
de ter mi na que a fi xa ção ta ri fá ria le va rá em con ta a vi -
a bi li da de do equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro das
com pa nhi as es ta du a is de sa ne a men to bá si co e a
pre ser va ção dos as pec tos so ci a is dos res pec ti vos
ser vi ços, de for ma a as se gu rar o ade qua do aten di -
men to dos usuá ri os de me nor con su mo, com base
em ta ri fa mí ni ma.

As al te ra ções pro pos tas nes te pro je to de lei
con sis tem em:

1º) ex ten são do al can ce das dis po si ções da lei a 
to das as com pa nhi as de sa ne a men to bá si co e não
ape nas às es ta du a is;

2º) al te ra ção do cri té rio de fi xa ção ta ri fá ria para
as se gu rar o aten di men to dos usuá ri os de me nor con -
su mo que pas sa da de fi ni ção de uma “ta ri fa mí ni ma”
para a de “fa i xas pre fi xa das de con su mo”;

3º) fi xa ção, pelo Mi nis tro da Sa ú de, de “quo ta
mí ni ma men sal de água para con su mo uni fa mi li ar”
para cada re gião do País, de acor do com a mé dia do
nú me ro de com po nen tes das fa mí li as, cujo for ne ci -
men to será gra tu i to e imu ne a cor te de for ne ci men to;

4º) o que ex ce der da cota mí ni ma será co bra do
com base nos va lo res fi xa dos para as fa i xas sub se -
qüen tes de con su mo, sen do a ina dim plên cia pas sí vel
de ge rar cor te de for ne ci men to;

5º) a cota de isen ção po de rá ser au men ta da a
cri té rio do ente fe de ra ti vo com pe ten te para a pres ta -
ção do ser vi ço, em con for mi da de com a re a li da de lo -
cal.

O pro je to visa pro te ger as fa mí li as ca ren tes que
têm di fi cul da des para pa gar pelo ser vi ço e é jus ti fi ca -
do pela ne ces si da de de ga ran tir-lhes o su pri men to
mí ni mo de água e a imu ni da de ao cor te por ina dim -
plên cia, em vis ta da es sen ci a li da de des se ser vi ço e
do di re i to ina li e ná vel à vida e à sa ú de.

Por ou tro lado –  ale ga seu pro po si tor –  ao ado tar 
o sis te ma de ta ri fa pro gres si va por fa i xas de con su -
mo, o sis te ma per mi te fi nan ci ar a con ces são de gra tu -
i da de às fa mí li as de ba i xa ren da.

O pro je to vem à apre ci a ção des ta Co mis são,
após o que de ve rá ser ana li sa do, em ca rá ter ter mi na -
ti vo, pela Co mis são de Infra-Estru tu ra.

Trans cor ri do o pra zo re gi men tal, não fo ram
apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

Não há como dis cor dar do Se na dor Har tung: o
aces so à água de boa qua li da de é es sen ci al à ma nu -
ten ção da vida e da sa ú de.

Ape sar do gran de pro gres so ob ti do, em es pe ci al 
du ran te a dé ca da de 80, com pro gra mas de ex ten são
do abas te ci men to de água que per mi ti ram que cer ca
de 90% dos mu ni cí pi os bra si le i ros ti ves sem sis te mas
ade qua dos, a Asso ci a ção Na ci o nal dos Ser vi ços Mu -
ni ci pa is de Sa ne a men to es ti ma que ain da te mos,
hoje, cer ca de 20 mi lhões de bra si le i ros sem aces so à 
água.

O Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô -
mi co e So ci al (BNDES) tra ba lha va, em 1997, com nú -
me ros si mi la res, es ti man do que, da po pu la ção ur ba -
na, 15 mi lhões não ti nham aces so à água tra ta da.
Ain da se gun do o BNDES, 65% das in ter na ções hos -
pi ta la res en tre cri an ças com até dez anos de ida de
eram de vi das a do en ças de ve i cu la ção hí dri ca ou ca -
u sa das pela fal ta ou má qua li da de da água. Por sua
vez, in for ma ções do Sis te ma Úni co de Sa ú de mos -
tram que 83,6% das mor tes de cri an ças de zero a
qua tro anos são ca u sa das por do en ças in fec ci o sas
in tes ti na is, prin ci pal men te di ar réia.

Tam bém tem ra zão o pro po si tor quan do am plia
o al can ce da lei a to das as com pa nhi as de sa ne a -
men to: 1.200 mu ni cí pi os re a li zam, de for ma au tô no -
ma, ser vi ços de água, es go to, dre na gem e lim pe za
ur ba na. Li mi tar o al can ce da lei às com pa nhi as es ta -
du a is ex clui cer ca de 20% da po pu la ção bra si le i ra de
sua pro te ção.

Por fim, con cor da mos com o Se na dor Har tung
quan to à ado ção de ta ri fa ção pro gres si va ser um sis -
te ma so ci al men te mais jus to, per mi tin do dis tri bu ir so -
ci al men te o cus to da ga ran tia de di re i to à água para
as fa mí li as de ba i xa ren da, exa ta men te aque las que
mais ne ces si tam des sa pro te ção.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2001.

Sala das Ses sões, 30 de maio de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te  – Osmar Dias, Re la tor – Tião
Vi a na – Le o mar Qu in ta ni lha – Ade mir Andra de –
Ju vên cio da Fon se ca – Ma ri na Sil va – Ge ral do
Cân di do – Luiz Pon tes – Emí lia Fer nan des – Mar -
lu ce Pin to – Ma ria do Car mo Alves – Mo re i ra Men -
des – Se bas tião Ro cha – Ma u ro Mi ran da.

PARECER Nº 995, DE 2001
(Da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra)

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

De au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 34, de 2001, des ti na-se a al te rar
a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, que dis põe so -



bre as ta ri fas dos ser vi ços pú bli cos de sa ne a men to
bá si co, para es ta be le cer o di re i to à cota men sal mí ni -
ma gra tu i ta para o con su mo re si den ci al de água, imu -
ne a cor tes de for ne ci men to.

Para tan to, a pro po si ção im põe a obri ga ção de
cum pri men to da nova lei a to das as com pa nhi as de
sa ne a men to; es ta be le ce a pro gres si vi da de das ta ri -
fas com vis tas a sub si di ar o aten di men to dos usuá ri os 
de me nor con su mo; fixa a com pe tên cia do Mi nis té rio
da Sa ú de para de ter mi nar, por re gião, “a cota mí ni ma
men sal de água para con su mo uni fa mi li ar”, de mol de
a re fe ren ci ar o di re i to à gra tu i da de que se pre ten de
ins ti tu ir; de ter mi na a co bran ça re gu lar para o que ex -
ce der a cota mí ni ma de con su mo; e, por fim, re ser va
aos en tes fe de ra ti vos ti tu la res da pres ta ção do ser vi -
ço de abas te ci men to de água a prer ro ga ti va de ele var 
a cota de isen ção fi xa da pelo Mi nis té rio da Sa ú de.

Fun da do no prin cí pio da es sen ci a li da de da
água para as se gu rar o di re i to à vida, re co nhe ci do
cons ti tu ci o nal men te, o au tor jus ti fi ca a pro po si ção
como meio para ga ran tir o aces so dos mais ca ren tes
ao con su mo hí dri co in dis pen sá vel à sa ú de. Por ou tro
lado, ale ga o au tor, “ao ado tar o sis te ma de ta ri fa pro -
gres si va con for me fa i xas de con su mo, in di ca-se o
pro ce di men to de que o pró prio sis te ma ve nha a fi nan -
ci ar a con ces são da gra tu i da de às fa mí li as ca ren tes”.

Apre sen ta do em 26 de mar ço, o PLS nº 34, de
2001, foi dis tri bu í do à Co mis são de Assun tos So ci a is, 
que o apro vou por una ni mi da de, e a esta Co mis são
de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, cuja de ci são terá na tu -
re za ter mi na ti va.

II – Aná li se

Não res ta dú vi da de que a pro po si ção em ca u sa 
en con tra am pa ro nos me lho res prin cí pi os de jus ti ça
so ci al. O di re i to à sa ú de e à vida de pen de, em gran de
par te, do aces so à água po tá vel, bem de ca rá ter es -
sen ci al, cres cen te men te su je i to aos ris cos da es cas -
sez e da ex plo ra ção eco nô mi ca, que ten de a pre ju di -
car os con su mi do res mais ca ren tes.

Com jus ti ça, a pro po si ção de mons tra pre o cu pa -
ção com a exe qüi bi li da de, vez que ado ta o cri té rio de
pro gres si vi da de das ta ri fas ope ra ci o na is como meio
de sus ten ta ção fi nan ce i ra da gra tu i da de pro pos ta, o
que não se ria fac tí vel se de pen des se de sub sí di os
ori un dos de re cur sos fis ca is.

Aten di dos es ses re le van tes pres su pos tos de
mé ri to, deve-se afe rir a cons ti tu ci o na li da de e a ju ri di -
ci da de do pro je to. Nes se pas so, ve ri fi ca-se que o art.
21, XX, da Cons ti tu i ção Fe de ral re ser vou à União a
prer ro ga ti va de ins ti tu ir di re tri zes para o de sen vol vi -
men to ur ba no, in clu si ve ha bi ta ção, sa ne a men to bá si -

co e trans por tes ur ba nos. Embo ra se tra te de ser vi ço
pú bli co sub me ti do à ti tu la ri da de mu ni ci pal, é ina fas tá -
vel a com pe tên cia da União no to can te à ins ti tu i ção
de di re tri zes como a da gra tu i da de, até uma dada
cota vi tal de con su mo, e a da pro gres si vi da de ta ri fá ria 
como for ma de man ter a sus ten ta bi li da de fi nan ce i ra
da ope ra ção dos ser vi ços.

No en tan to, em se tra tan do de ini ci a ti va par la -
men tar, a atri bu i ção de com pe tên cia à au to ri da de do
Po der Exe cu ti vo, como faz o art. 1º do pro je to, con fi -
gu ra ofen sa à in de pen dên cia dos po de res, agra va da,
nes se caso, pela su pres são de prer ro ga ti vas dos en -
tes mu ni ci pa is, ti tu la res dos ser vi ços pú bli cos de sa -
ne a men to. Tais im pro pri e da des, fe liz men te, po dem
ser sa na das por emen da, sem pre ju í zo dos fun da -
men tos da pro po si ção.

Qu an to à ju ri di ci da de, se ria de fato de ma i or
pro ve i to que as di re tri zes, ora pro pos tas, es ti ves sem
con ti das numa lei de ma i or abran gên cia, que tra tas se
de modo sis tê mi co o tema do sa ne a men to na ad mi -
nis tra ção pú bli ca. Na ver da de, não pode mais tar dar
uma po lí ti ca efe ti va para trans for mar a ain da ver go -
nho sa si tu a ção do Bra sil nes se se tor. Da dos pu bli ca -
dos na ed i ção de 24 de ju nho, úl ti mo, do jor nal Cor re io 
Bra zi li en se de mons tram que, nas ci da des bra si le i -
ras, ain da exis tem 2,9 mi lhões de ca sas sem água em 
suas tor ne i ras. No cam po, essa ca rên cia al can ça ou -
tros 6,2 mi lhões de do mi cí li os.

Não sem ra zão, por tan to, o tema do sa ne a men -
to tem me re ci do a aten ção do Con gres so Na ci o nal.
Em 1994, foi apro va do o PLC nº 199, de 1993, que
dis pu nha so bre a Po lí ti ca Na ci o nal de Sa ne a men to,
ve ta do pelo Pre si den te da Re pú bli ca. No Se na do Fe -
de ral, tra mi tam, com a mes ma fi na li da de, o PLS nº
266, de 1996, de au to ria do Se na dor José Ser ra, e o
PLS nº 560, de 1999, de ini ci a ti va do Se na dor Pa u lo
Har tung, au tor da pro po si ção que ora se exa mi na. Na
Câ ma ra dos De pu ta dos, apen sa do ao PLC nº 2.763,
de 2000, pro pos to pelo De pu ta do Sér gio No va is, en -
con tra-se em tra mi ta ção o PL nº 4.147, de 2001, de
ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo.

Assim, ain da que não in te gra das à Po lí ti ca Na ci -
o nal de Sa ne a men to por for ça de uma lei de ca rá ter
ge ral, como se ria de se já vel, as di re tri zes pro pos tas
no pro je to em pa u ta, sub me ti das ao ne ces sá rio exa -
me da Câ ma ra dos De pu ta dos, po de rão ser, na que la
Casa, man ti das como nor ma au tô no ma ou adi ta das a 
pro je to de ma i or abran gên cia. Em am bos os ca sos,
lo gra ri am a efi cá cia es pe ra da.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela Apro va ção do PLS nº
34, de 2001, com as se guin tes emen das:



EMENDA Nº 1-CI

Mo di fi que-se a re da ção pro pos ta pelo art. 1º do
pro je to para o § 1º do art. 4º da Lei nº 6.528, de 1978,
para a se guin te:

“§ 1º Com base nas di re tri zes fi xa das
pe los res pec ti vos ór gãos de di re ção do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de, nos ter mos do art. 6º, 
II, e art. 9º da Lei nº 8.080, de 19 de se tem -
bro de 1990, ca be rá aos en tes fe de ra ti vos ti -
tu la res dos ser vi ços de sa ne a men to es ta be -
le cer, em sua ju ris di ção, a cota mí ni ma
men sal de água para con su mo fa mi li ar, de
con for mi da de com a mé dia do nú me ro de
com po nen tes das fa mí li as aten di das, cujo
for ne ci men to será gra tu i to e imu ne a cor te
de for ne ci men to.”

EMENDA Nº 2-CI

Su pri ma-se a re da ção pro pos ta pelo art. 1º do
pro je to para o § 3º do art. 4º da Lei nº 6.528, de 1978.

TEXTO FINAL
OFERECIDO PELA COMISSÃO DE SERVIÇOS

DE INFRA-ESTRUTURA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 034, DE 2001

Alte ra a re da ção do art. 4º da Lei nº
6.528, de 11 de maio de 1978, para es ta -
be le cer cota men sal mí ni ma gra tu i ta de

água para con su mo re si den ci al uni fa mi -
li ar.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

O art. 4º  da Lei nº 6.528, de 11 de mar ço de
1978, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 4º A fi xa ção ta ri fá ria le va rá em con ta a vi a bi -
li da de do equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro das com pa -
nhi as de sa ne a men to bá si co e a pre ser va ção dos as -
pec tos so ci a is dos res pec ti vos ser vi ços, de for ma a
as se gu rar o ade qua do aten di men to dos usuá ri os de
me nor con su mo, com base em ta ri fa pro gres si va,
con for me fa i xas pre fi xa das de con su mo.

§ 1º Com base nas di re tri zes fi xa das pe los res -
pec ti vos ór gãos de di re ção do Sis te ma Úni co de Sa ú -
de, nos ter mos do art. 6º, II, e art. 9º da Lei nº 8.080,
de 19 de se tem bro de 1990, ca be rá aos en tes fe de ra -

ti vos ti tu la res dos ser vi ços de sa ne a men to es ta be le -
cer, em sua ju ris di ção, a cota mí ni ma men sal de água
para con su mo fa mi li ar, de con for mi da de com a mé dia
do nú me ro de com po nen tes das fa mí lia aten di das,
cujo for ne ci men to será gra tu i to e imu ne a cor tes de
for ne ci men to.

§ 2º O que ex ce der da cota mí ni ma fi xa da no pa -
rá gra fo an te ri or será co bra do com base nos va lo res fi -

xa dos para as fa i xas sub se qüen tes, sen do que o ina -
dim ple men to de três con tas, su ces si vas ou não, po -
de rá ge rar o cor te do for ne ci men to.

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

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2001. –
José Alen car – Pre si den te – Ma ria do Car mo
Alves – Re la to ra – Pa u lo Har tung – Au tor – Arlin -
do Por to – Se bas tião Ro cha – Bel lo Par ga – Jo -
nas Pi nhe i ro – Car los Pa tro cí nio –  Pa u lo Sou to –
Pe dro Ubi ra ja ra – Lin de berg Cury – Ma u ro Mi ran -
da – Val mir Ama ral – Na bor Jú ni or – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Emi lia Fer nan des.





LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 21. Com pe te à União:
....................................................................................

XX – ins ti tu ir di re tri zes para o de sen vol vi men to
ur ba no, in clu si ve ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co e
trans por tes ur ba nos;
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa -
ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to
dos ser vi ços cor res pon den tes e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Estão in clu í das ain da no cam po de atu a -

ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS):
............................. .......................................................

II – a par ti ci pa ção na for mu la ção da po lí ti ca e na 
exe cu ção de ações de sa ne a men to bá si co;
.......................................... ..........................................

Art. 9º A di re ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de
(SUS) é úni ca, de acor do com o in ci so I do art. 198 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, sen do exer ci da em cada es fe ra
de go ver no pe los se guin tes ór gãos:
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 6.528, DE 11 DE MAIO DE 1978

Dis põe so bre as ta ri fas dos ser vi -
ços pú bli cos de sa ne a men to bá si co, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 4º A fi xa ção ta ri fá ria le va rá em con ta a vi a bi -

li da de do equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro das com pa -
nhi as es ta du a is de sa ne a men to bá si co e a pre ser va -
ção dos as pec tos so ci a is dos res pec ti vos ser vi ços, de 
for ma a as se gu rar o ade qua do aten di men to dos
usuá ri os de me nor con su mo, com base em ta ri fa mí -
ni ma.

PARECERES NºS 996 E 997 DE 2001

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
15, de 2001 (nº 3.585/97, na Casa de ori -

gem), que pro í be o em pre go, o de sen vol -
vi men to, a fa bri ca ção, a co mer ci a li za ção,
a im por ta ção, a ex por ta ção, a aqui si ção,
a es to ca gem, a re ten ção ou a trans fe rên -
cia, di re ta ou in di re ta men te, de mi nas ter -
res tres an ti pes so a is.

Pa re cer nº 996 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 Se bas tião Ro cha.

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são para exa me, o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 15, de 2001 (nº 3.585-B na Casa de
Ori gem), de au to ria do ilus tre De pu ta do Edu ar do Jor -
ge, que “Pro í be o em pre go, o de sen vol vi men to, a fa -
bri ca ção, a ex por ta ção, a aqui si ção, a es to ca gem, a
re ten ção ou a trans fe rên cia, di re ta ou in di re ta men te,
de mi nas ter res tres an ti pes so a is”.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, pre ten de pro i bir, em todo o ter ri tó rio 
na ci o nal, o em pre go, o de sen vol vi men to, a fa bri ca -
ção, a co mer ci a li za ção, o im por ta ção, a ex por ta ção, a 
aqui si ção, a es to ca gem, a re ten ção ou a trans fe rên -
cia de mi nas ter res tres an ti pes so a is e pro põe san -
ções pe na is para pu nir a de so be diên cia a es sas dis -
po si ções. Exce tua da ve da ção, a quan ti da de de mi -
nas an ti pes so a is, a ser fi xa da pelo Exe cu ti vo, ne ces -
sá ria ao de sen vol vi men to de téc ni cas de de tec ção,
des mi na gem e des tru i ção des ses ar te fa tos.

A ini ci a ti va foi apre sen ta da, se gun do o Au tor,
para ade quar as nor mas in ter nas com o es ta be le ci do
na Con ven ção so bre a Pro i bi ção do Uso, Arma ze na -
men to, Pro du ção e Trans fe rên cia de Mi nas Anti pes -
so al e so bre a sua Des tru i ção, as si na da pelo Bra sil
em Otta wa, em 3 de de zem bro de 1997, e apro va da
pelo Con gres so em 29 de abril de 1999.

II – Aná li se

A pro pos ta é re le van te do pon to de vis ta ju rí di -
co, pois visa a ade quar o or de na men to in ter no às nor -
mas in ter na ci o na is que ba nem a fa bri ca ção, a co mer -
ci a li za ção e o em pre go das mi nas an ti pes so a is, dis -
po si ções a que o Bra sil, vo lun tá ria e so be ra na men te
ade riu.

Como bem lem bra a jus ti fi ca ção do pro je to, os
con fli tos do sé cu lo pas sa do de i xa ram, como fu nes ta
he ran ça, es pa lha das pelo mun do, mi lhões da que les
cru éis ar te fa tos, que con ti nu am a ma tar e mu ti lar,
mes mo em tem po de paz, cam po ne ses e ci da dãos
ino cen tes. Enten de mos que é che ga da a hora de er -
ra di car, de fi ni ti va men te, a fa bri ca ção e o em pre go
des se tipo de arma.



III – Voto

Pelo ex pos to, opi no fa vo ra vel men te à apro va ção 
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº  15, de 2001.

Sala da Co mis são, 20 de ju nho de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Se bas tião Ro cha, Re la -
tor.

Sala das Re u niões, 20 de ju nho de 2001. – Ber -
nar do Ca bral,  Pre si den te – Se bas tião Ro cha, Re la -
tor — Edu ar do Su plicy — Jef fer son Pé res — Anto -
nio Car los Jú ni or — Ma ria do Car mo Alves — Ger -
son Ca ma ta — José Edu ar do Du tra — Bel lo Par ga
— Nilo Te i xe i ra Cam pos  — José Agri pi no — Pa u lo
Har tung — Osmar Dias.

PARECER Nº 997, DE 2001

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

Re la tor Ad Hoc Se na dor Tião Vi a na

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 15, de 2001 (nº

 
3.585-B na Casa de

Ori gem), de au to ria do ilus tre De pu ta do Edu ar do Jor -
ge, que “Pro í be o em pre go, o de sen vol vi men to, a fa -
bri ca ção, a ex por ta ção, a aqui si ção, a es to ca gem, a
re ten ção ou a trans fe rên cia, di re ta ou in di re ta men te,
de mi nas ter res tres an ti pes so a is.”

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, pre ten de pro i bir o em pre go, o de -
sen vol vi men to, a fa bri ca ção, a co mer ci a li za ção, a im -
por ta ção, a ex por ta ção, a aqui si ção, a es to ca gem, a
re ten ção ou a trans fe rên cia de mi nas ter res tres an ti -
pes so a is, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, e pro põe san -
ções pe na is para pu nir quem re a li zar es sas ope ra -
ções. Exclui da pro i bi ção um nú me ro de mi nas an ti -
pes so a is, a ser fi xa da pelo Exe cu ti vo, ne ces sá rio ao
de sen vol vi men to de téc ni cas de de tec ção, des mi na -
gem e des tru i ção des ses ar te fa tos.

Como afir ma o re la tor do pro je to na Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra
dos De pu ta dos, a ini ci a ti va har mo ni za as nor mas in -
ter nas com o es ta be le ci do na Con ven ção so bre a
Pro i bi ção do Uso, Arma ze na men to, Pro du ção e
Trans fe rên cia de Mi nas Anti pes so al e so bre a sua
Des tru i ção, as si na da pelo Bra sil em Otta wa, em 3 de
de zem bro de 1997, e apro va da pelo Con gres so em
29 de abril de 1999.

II – Aná li se

A pro po si ção é im por tan te do pon to de vis ta ju rí -
di co, pois ob je ti va ade quar o or de na men to in ter no às
nor mas in ter na ci o na is que ve dam a fa bri ca ção, a co -
mer ci a li za ção e o em pre go das mi nas an ti pes so a is,
dis po si ções a que o Bra sil, vo lun tá ria e so be ra na -
men te ade riu.

Como é res sal ta do na jus ti fi ca ção do Pro je to, os 
con fli tos do sé cu lo pas sa do de i xa ram, como fu nes ta
he ran ça, es pa lha das pelo mun do, mi lhões da que les
cru éis ar te fa tos, que con ti nu am a ma tar e mu ti lar,
mes mo em tem po de paz, cam po ne ses e ci da dãos
ino cen tes. Enten de mos que é che ga da a hora de er -
ra di car, de fi ni ti va men te, a fa bri ca ção e o em pre go
des se tipo de arma.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi no fa vo ra vel men te à apro va ção 
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 15, de 2001.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2001. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – João Alber to Sou za,
Re la tor –  José Co e lho – José Alen car – Bel lo Par -
ga – Iris Re zen de – Pe dro Si mon – Na bor Jú ni or –
Ber nar do Ca bral – Tião Vi a na, Re la tor Ad Hoc –
Edu ar do Su plicy – Ro ber to Sa tur ni no 

PARECER Nº 998, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 25,
de 2001; (nº 667/99, na Casa de ori gem),
que dis põe so bre a as sis tên cia do mi ci li ar 
no Sis te ma Úni co de Sa ú de.

Re la tor:  Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 25, de 2001 (Pro -
je to de Lei nº 667, de 1999, na Casa de ori gem), de au -
to ria do De pu ta do Dr. Hé lio, tem por ob je ti vo o es ta be -
le ci men to, no âm bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de —
SUS, da as sis tên cia do mi ci li ar sob duas mo da li da des:
o aten di men to do mi ci li ar e a in ter na ção do mi ci li ar.

O Pro je to de Lei nº 25, de 2001, com põe-se de
dois ar ti gos, sen do que o se gun do cor res pon de à
cláu su la de vi gên cia, de ter mi na da para ocor rer na
data da pu bli ca ção da lei.

O art. 1º es ta be le ce o aten di men to e a in ter na -
ção do mi ci li ar, que in clu em os pro ce di men tos mé di -
cos, de en fer ma gem, fi si o te ra pe u ti cos, psi co ló gi cos e 
de as sis tên cia so ci al, en tre ou tros que se jam ne ces -
sá ri os ao cu i da do in te gral dos pa ci en tes em seu do -
mi cí lio (§ 1º).



Os §§ 2º e 3º de ter mi nam que so men te por in di -
ca ção mé di ca e com a con cor dân cia do pa ci en te e de
sua fa mí lia pro ce der-se-á ao aten di men to ou à in ter -
na ção do mi ci li ar (§ 3º), as sis tên cia que será efe tu a da
por equi pe in ter dis ci pli nar e abran ge rá a pre ven ção, a 
te ra pêu ti ca e a re a bi li ta ção ne ces sá ri as (§ 2º).

A pro po si ção foi apro va da na 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,
onde re ce beu duas emen das, sen do que so men te
uma de las per ma ne ceu no pro je to de lei ora exa mi na -
do, cons ti tu in do-se no § 3º do art. 1º.

Enca mi nha do à Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, o
pro je to de lei foi con si de ra do cons ti tu ci o nal, ju ri di ca -
men te ade qua do e ela bo ra do com obe diên cia à boa
téc ni ca le gis la ti va. To da via, a dita co mis são en ten deu
por in cons ti tu ci o nal o art. 30 do pro je to ori gi nal, pois,
ao con fe rir atri bu i ção ao Mi nis té rio da Sa ú de, o dis po -
si ti vo ia in cor rer em ví cio de ini ci a ti va, a qual, como as -
se ve ra o art. 61, § 1º, II, e, do tex to cons ti tu ci o nal, é pri -
va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca. De con se guin te, foi
ofe re ci da emen da su pres si va da que le dis po si ti vo.

Em 17 de abril de 2001, a pro po si ção foi en ca -
mi nha da ao Se na do Fe de ral e dis tri bu í da à Co mis são 
de Assun tos So ci a is, onde, por for ça do dis pos to no
art. 91, IV, da Lei Inter na, sub me ter-se-á ao re gi me de 
de ci são ter mi na ti va. Des tar te, de ve rá ser apre ci a do
do pon to de vis ta do mé ri to e tam bém da ju ri di ci da de,
téc ni ca le gis la ti va e cons ti tu ci o na li da de.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Qu an do se sabe que o Bra sil pas sa por urna ex -
pres si va tran si ção de mo grá fi ca e epi de mi o ló gi ca,
com im por tan te re du ção na taxa de fe cun di da de e na
taxa de mor ta li da de (9,4/1.000 ha bi tan tes na dé ca da
de 60 para 5,77/1.000 ha bi tan tes em me a dos da dé -
ca da de 90) e com au men to da ex pec ta ti va de vida ao
nas cer (57,1 anos na dé ca da de 70 para 68 anos no
ano 2000), de pre en de-se, de pla no, o con te ú do me ri -
tó rio da pre sen te pro po si ção.

Cer ta men te, o avan ço na pre va lên cia e in ci dên -
cia de do en ças crô ni co-de ge ne ra ti vas — do en ça de
Alzhe i mer, Par kin son e cân cer, en tre ou tras — cons ti -
tui-se em fato in de cli ná vel. Daí, o gran de sen so de
opor tu ni da de do pro je to de lei sob exa me, pois ele
pro por ci o na ní ti das van ta gens ao pa ci en te e ao sis te -
ma de sa ú de, vis to que pe mi ti rá àque le com par tir o
ca ri nho e os cu i da dos de sua fa mí lia, en quan to re du -
zi rá subs tan ci a is cus tos des te úl ti mo, prin ci pal men te
com a di mi nu i ção do nú me ro de le i tos ocu pa dos e
das des pe sas hos pi ta la res.

É de se res sal tar que tal mo da li da de do mi ci li ar
de aten di men to e in ter na ção do mi ci li ar já se mos trou
bem su ce di da em mu ni cí pi os de São Pa u lo, Rio de
Ja ne i ro e em pa í ses eu ro pe us e da Amé ri ca do Nor te, 
como mu i to bem sa li en ta do pelo au tor da pro po si ção.

Qu an to ao mé ri to, pois, o pro je to de lei sob exa -
me me re ce a nos sa mais elo qüen te apro va ção.

Do pon to de vis ta da ju ri di ci da de, os dis po si ti vos 
não fe rem, em ne nhum as pec to, o or de na men to na ci -
o nal. O mes mo ocor re do pon to de vis ta da re gi men -
ta li da de.

Cons ti tu ci o nal men te, a ini ci a ti va par la men tar
está an co ra da nos arts. 7º, XXIII, 24, XII e 48, ca put,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, que pe mi tem ao Con gres so
Na ci o nal le gis lar so bre a ma té ria.

Além dis so, o art. 198, em seu in ci so II, ga ran te
o aten di men to in te gral nas ações e ser vi ços de sa ú -
de, prin cí pio dou tri ná rio ba si lar do Sis te ma Úni co de
Sa ú de que, po si ti va men te, abran ge a mo da li da de de
as sis tên cia do mi ci li ar de ter mi na da pela pre sen te pro -
po si ção.

Adi ci o nal men te, o art. 7º XII, da Lei nº  8.080, de
19 de se tem bro de 1990 — Lei Orgâ ni ca da Sa ú de,
de ter mi na que as ações e os ser vi ços pú bli cos de sa -
ú de, e tam bém os ser vi ços pri va dos con tra ta dos ou
con ve ni a dos que in te grem o SUS, te nham por di re triz
a ca pa ci da de de re so lu ção dos ser vi ços em to dos os
ní ve is de as sis tên cia, que in clui, por via de con se -
qüên cia, o aten di men to e a in ter na ção do mi ci li ar es -
ta be le ci dos no pro je to de lei em aná li se.

Do ex pos to, con clui-se pela ju ri di ci da de, re gi -
men ta li da de e cons ti tu ci o na li da de da pro po si ção.

No que diz res pe i to à téc ni ca le gis la ti va, o pro je -
to de lei acha-se va za do em boa for ma, em con so nân -
cia com os dis po si ti vos da Lei Com ple men tar nº  95,
de 1998. Me re ce, to da via, um pe que no re pa ro no §
2º, de seu art. 1º, quan do se re fe re ao aten di men to
efe tu a do por “equi pes in ter dis ci pli na res”, pois, tec ni -
ca men te, é nos so en ten di men to que de ve ria nele
cons tar a ex pres são “equi pes mul ti dis ci pli na res”, re -
ser va da às si tu a ções em que a as sis tên cia à sa ú de
deva ser pres ta da por uma equi pe cons ti tu í da por
pro fis si o na is de di ver sas áre as — mé di cos, en fer me i -
ros, fi si o te ra pe u tas, as sis ten tes so ci a is etc. Faz-se
ne ces sá rio, por fim, subs ti tu ir o ter mo “atu an do” pela
ex pres são “que atu am”, ten do em vis ta que o pu ris mo 
gra ma ti cal con de na o uso de ora ções ad je ti vas re du -
zi das de ge rún dio.

III – Voto

Em vis ta das con si de ra ções des pen di das, so -
mos pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
25, de 2001, com a se guin te:



EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1 – CAS

Dê-se ao § 2º, do art. lº, do Pro je to de Lei nº 25,
de 2001, a se guin te re da ção:

“§ 2º O aten di men to e a in ter na ção
do mi ci li a res se rão re a li za dos por equi pes
mul ti dis ci pli na res que atu a rão nos ní ve is da 
me di ci na pre ven ti va, te ra pêu ti ca e re a bi li ta -
do ra.”

Sala das Co mis sões, 5 de se tem bro de 2001. –
Ro meu Tuma – Pre si den te –  Ge ral do Althoff – Re -
la tor Emi lia Fer nan des – Osmar Dias – Mar lu ce
Pin to –  Tião Vi a na – Ju vên cio da Fon se ca – Ma ria
do Car mo Alves – Mo re i ra Men des –  Luiz Pon tes –
Edu ar do Si que i ra Cam pos –  Se bas tião Ro cha – 
Lind berg Cury – Pe dro Ubi ra ja ra – Le o mar Qu in ta -
ni lha.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos e

ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:
....................................................................................

XXIII – adi ci o nal de re mu ne ra ção para as ati vi -
da des pe no sas, in sa lu bres ou pe ri go sas, na for ma da
lei;
....................................................................................

Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -
tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
....................................................................................

XII – pre vi dên cia so ci al, pro te ção e de fe sa da
sa ú de;
....................................................................................

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;
....................................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;
....................................................................................

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa -
ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to
dos ser vi ços cor res pon den tes e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 7º As ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e

os ser vi ços pri va dos con tra ta dos ou con ve ni a dos que 
in te gram o Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS), são de -
sen vol vi dos de acor do com as di re tri zes pre vis tas no
art. 198 da Cons ti tu i ção Fe de ral, obe de cen do ain da
aos se guin tes prin cí pi os:
....................................................................................

XII – ca pa ci da de de re so lu ção dos ser vi ços em
to dos os ní ve is de as sis tên cia;
....................................................................................

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.

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



PARECER Nº 999, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 58, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos que re vo ga a sus ta -
ção da tra mi ta ção con gres su al dos acor -
dos bi la te ra is fir ma dos com o Ca na dá.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 58, de 2001
(PDC nº 849, de 2001, na ori gem), que “Re vo ga a
sus ta ção da tra mi ta ção con gres su al dos acor dos bi la -
te ra is fir ma dos com o Ca na dá”.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 22 de mar ço de 2001,
ten do, na que la Casa, sido dis tri bu í do às Co mis sões
de Re la ções Exte ri o res e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e
de Re da ção.

Ten do em vis ta a apro va ção, em ple ná rio, de re -
que ri men to de ur gên cia, fo ram de sig na dos os re la to -
res para pro fe rir pa re ce res de ple ná rio. O De pu ta do
Antô nio Car los Pan nun zio con clu iu pela apro va ção,
em subs ti tu i ção à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal, bem como o De pu ta do Pro fes sor
Lu i zi nho, que, em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção con clu iu pela cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va.

Cabe re gis trar, no âm bi to des se Re la tó rio, a in -
clu são, no pro ces sa do, por meio de ofí cio do Pre si -
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, en de re ça do ao
Pre si den te do Se na do Fe de ral, “para co nhe ci men to e 
pro vi dên ci as que en ten der ca bí ve is” de no tas ta qui -
grá fi cas con ten do pro nun ci a men tos dos De pu ta dos
Mar con des Ga de lha e Arnal do Fa ria de Sá, na ses -
são ple ná ria de 5 de abril do cor ren te ano, con trá ri os
à in clu são, na pa u ta da ses são da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº  201, de
1995, que “Apro va o tex to do tra ta do de as sis tên cia
mú tua em ma té ria pe nal, ce le bra do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no do Ca -
na dá”. Argu men ta ram os re fe ri dos par la men ta res que 
o PDC nº 201-B, de 1995, não po de ria ser con si de ra -
do pelo Con gres so Na ci o nal, uma vez que se en con -
tra va ain da em tra mi ta ção no Se na do Fe de ral o pro je -
to de de cre to le gis la ti vo que ora apre ci a mos, que “Re -
vo ga a sus ta ção da tra mi ta ção con gres su al dos acor -
dos bi la te ra is fir ma dos com o Ca na dá”.

Se guem-se as no tas ta qui grá fi cas da Qu es tão
de Ordem apre sen ta da pelo De pu ta do Arnal do Fa ria
de Sá, pela qual ques ti o na a vo ta ção do Pro je to de

De cre to Le gis la ti vo nº  201, de 1995, in for man do ha -
ver sido apro va da em ses são do Con gres so Na ci o nal
a sus ta ção dos acor dos ce le bra dos com o Ca na dá, e
que se vo ta rá pos te ri or men te na Câ ma ra dos De pu ta -
dos pro je to de de cre to le gis la ti vo re vo gan do a sus ta -
ção, es tan do a ma té ria pen den te de vo ta ção no Se -
na do Fe de ral. Por tan to, con tes ta a apro va ção do pro -
je to pela Câ ma ra, por en ten der que as Ca sas em se -
pa ra do não po dem mo di fi car de ci são pro fe ri da em
ses são do Con gres so Na ci o nal; so li ci ta, ade ma is,
que se ofi cie o Pre si den te do Con gres so Na ci o nal.

Está tam bém ane xa do ao pro ces sa do re que ri -
men to en ca mi nha do à Mesa em 5 de abril do cor ren te 
ano pelo De pu ta do Mar con des Ga de lha, o qual so li ci -
ta a re ti ra da da pa u ta do PDC nº 201, de 1995. Fi gu -
ram tam bém as no tas ta qui grá fi cas re fe ren tes à ses -
são ple ná ria da mes ma data, oca sião em que o au tor
do re que ri men to afir mou que, uma vez que o PDC nº
849, de 2001, ain da não fora apro va do pelo Se na do
Fe de ral, não se po de ria in clu ir na pa u ta da Câ ma ra o
PDC nº 201, de 1995, cuja tra mi ta ção es ta ria sus ta da
pelo De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2001.

A essa pon de ra ção adu ziu, o Se nhor De pu ta do
Arnal do Fa ria de Sá, o ar gu men to de que a sus ta ção
da tra mi ta ção con gres su al dos atos ce le bra dos com o 
Ca na dá ocor re ra em ses são do Con gres so Na ci o nal,
en quan to que o PDC nº 849, de 2001, fora apro va do
in di vi du al men te pela Câ ma ra dos De pu ta dos, es tan -
do aguar dan do a ma ni fes ta ção do Se na do Fe de ral.
Se gun do o pen sa men to do alu di do par la men tar, “as
Ca sas em se pa ra do não po dem de ci dir por algo que
foi re sol vi do em ses são do Con gres so Na ci o nal”, ten -
do, por tan to, sido “apro va do de for ma equi vo ca da
pela Câ ma ra dos De pu ta dos”, pois “só po de ria ser
apro va do em ses são do Con gres so Na ci o nal”. Di an te
des sa ar gu men ta ção,  de ci diu o Pre si den te da Mesa
en ca mi nhar a ma té ria à Mesa do Con gres so Na ci o -
nal.

O Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
de ter mi nou a jun ta da dos do cu men tos re la ti vos à Qu -
es tão de Ordem ao pro ces sa do da pre sen te pro po si -
ção.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A ma té ria sob exa me vem, na ver da de, re vo gar
o De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2001 – CN, pro mul ga do
em 7 de fe ve re i ro de 2001, que sus tou a tra mi ta ção
con gres su al dos acor dos bi la te ra is fir ma dos en tre o
Bra sil e o Ca na dá. A ini ci a ti va con fi gu rou uma re a ção, 
por par te do Po der Le gis la ti vo, à de ci são do Go ver no
ca na den se de im pe dir a en tra da de car ne bra si le i ra



em seu mer ca do, sob a ale ga ção de que ha ve ria no
re ba nho bra si le i ro a do en ça co nhe ci da como a “do en -
ça da vaca lou ca”.

No que diz res pe i to ao seu ob je ti vo, pa re ce-nos
ex tre ma men te opor tu no o Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo nº 58, de 2001, vis to que as re la ções en tre o Ca -
na dá e o Bra sil pre ci sam de vol tar à sua nor ma li da de,
já que es tas sem pre se pa u ta ram pelo bom en ten di -
men to e o res pe i to mú tuo.

Por ou tro lado, cabe re gis trar as dú vi das e res -
sal vas apre sen ta das por dois de pu ta dos, quan do da
in clu são na pa u ta da Câ ma ra dos De pu ta dos do PDC
nº 201-B, de 1995, que apro va um acor do de co o pe ra -
ção pe nal ce le bra do en tre Bra sil e Ca na dá.

Na oca sião, dú vi das fo ram le van ta das quan to à
ade qua ção da tra mi ta ção do PDC nº 849, de 2001,
que, se gun do o De pu ta do Arnal do Ma de i ra, de ve ria
ter sido sub me ti do ao Con gres so Na ci o nal, que apro -
va ra o De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2001 – CN.

Entre tan to, no nos so en ten der, foi o De cre to Le -
gis la ti vo nº 1, de 2001 – CN, que pa de ceu de ví cio em
sua tra mi ta ção, já que de ve ria ter sido sub me ti do ao
exa me de cada uma das Ca sas se pa ra da men te, à luz 
do art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Está, as sim cor re to 
o rito se gui do pelo pro je to em exa me.

Fi nal men te, ca be ria in di car a ne ces si da de de
ade qua ção re da ci o nal do pro je to em tela, uma vez
que ele vem re vo gar, não a sus ta ção da tra mi ta ção
con gres su al dos acor dos bi la te ra is fir ma dos com o
Ca na dá, de ter mi na da pelo De cre to Le gis la ti vo nº 1,
de 2001 – CN, con for me reza o art. 1º, mas sim o pró -
prio De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2001 – CN.

III – Voto

Em vis ta de todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men te 
à apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 58,
de 2001 (PDC nº 849, de 2001, na ori gem), que “Re -
vo ga a sus ta ção da tra mi ta ção con gres su al dos acor -
dos bi la te ra is fir ma dos com o Ca na dá”, com a se guin -
te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CRE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 58, de 2001, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica re vo ga do o De cre to Le gis la ti vo nº 1,
de 2001 – CN.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2001. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Ro ber to Sa tur ni no,
Re la tor – José Co e lho – José Alen car – Bel lo Par -
ga – Íris Re sen de – Pe dro Si mon – Na bor Jú ni or –

Ber nar do Ca bral – Tião Vi a na – Edu ar do Su plicy –
João Alber to Sou za.

PARECER Nº 1.000, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 83, de 2001.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

O en tão Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
com base no § 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art.
216 do Re gi men to Inter no, en ca mi nhou a esta Co -
mis são Di re to ra o Re que ri men to nº  83, de 2001, no
qual re que ria fos sem so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro
de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal in for ma ções so bre
pro je tos apro va dos pela ex tin ta Su pe rin ten dên cia de
De sen vol vi men to da Ama zô nia.

É o re la tó rio.

II – Voto

Os re que ri men tos de in for ma ção, so li ci ta dos
por Se na dor e não des ti na dos à elu ci da ção de ma té -
ria per ti nen te a pro po si ção em cur so na Casa, como é 
o caso des te, vin cu lam-se, efe ti va men te, ao exer cí cio
do man da to de seu au tor, de ven do as in for ma ções
de les re sul tan tes se rem en ca mi nha das a esse par la -
men tar. Ocor re que o sig na tá rio des te re que ri men to
re nun ci ou ao seu man da to em 30 de maio do cor ren te 
ano, ra zão pela qual o pre sen te pe di do res ta pre ju di -
ca do, por ter per di do a opor tu ni da de.

Des ta for ma, opi na mos pelo ar qui va men to do
re que ri men to sob aná li se.

Sala de Re u niões, – Edi son Lo bão, Pre si den te
– Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Mo za ril do Ca -
val can ti – Car los Wil son – Anto nio Car los Va la da -
res.

PARECER Nº 1.001, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 147, de 2001.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

O en tão Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
com base no § 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art.
216 do Re gi men to Inter no, en ca mi nhou a esta Co -
mis são Di re to ra o Re que ri men to nº  147, de 2001, no
qual re que ria fos sem so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro
de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal in for ma ções so bre
even tu a is be ne fí ci os des ti na dos pela ex tin ta Su pe rin -



ten dên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia à Ron -
dis tur Ho téis e Tu ris mo S.A.

É o re la tó rio.

II – Voto

Os re que ri men tos de in for ma ção, so li ci ta dos
por Se na dor e não des ti na dos à elu ci da ção de ma té -
ria per ti nen te a pro po si ção em cur so na Casa, como é 
o caso des te, vin cu lam-se, efe ti va men te, ao exer cí cio
do man da to de seu au tor. de ven do as in for ma ções
de les re sul tan tes se rem en ca mi nha das a esse par la -
men tar. Ocor re que o sig na tá rio des te re que ri men to
re nun ci ou ao seu man da to em 30 de maio do cor ren te 
ano, ra zão pela qual o pre sen te pe di do res ta pre ju di -
ca do, por ter per di do a opor tu ni da de.

Des ta for ma, opi na mos pelo ar qui va men to do
re que ri men to sob aná li se.

Sala das Re u niões, – Edi son Lo bão, Pre si den te 
– Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Mo za ril do Ca val -
can ti – Car los Wil son – Anto nio Car los Va la da res.

PARECER Nº 1.002, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 238, de 2001.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Por meio do Re que ri men to nº
 
238, de 2001, a

Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le (CFC) pre ten de 
so li ci tar à Pe tro bras o for ne ci men to de toda a do cu -
men ta ção re la ti va aos “con tra tos de lo ca ção de ae ro -
na ves, e ou he li cóp te ros uti li za dos para trans por te de
fun ci o ná ri os en tre suas ba ses ter res tres e res pec ti -
vas pla ta for mas”.

A ini ci a ti va, de au to ria do Se na dor Tas so Ro sa do,
foi apro va da pela CFC em 25 de abril pró xi mo pas sa do,
dan do ori gem ao Re que ri men to nº 14/2001-CFC. Enca -
mi nha do pela CFC à Mesa, para de ci são, o re que ri men -
to re ce beu o nú me ro 238, de 2001.

Na jus ti fi ca ção apre sen ta da, o Se na dor Tas so
Ro sa do, au tor do re que ri men to ori gi nal, ma ni fes ta
pre o cu pa ção com a se gu ran ça dos fun ci o ná ri os nos
des lo ca men tos en tre o con ti nen te e as pla ta for mas
ma rí ti mas, e “tam bém em ter ra”. Sob esse as pec to,
con si de ra ne ces sá rio apro fun dar as in ves ti ga ções
que já vêm sen do fe i tas pelo Se na do a pro pó si to das
“cons tan tes no tí ci as de aci den tes com as pla ta for mas 
de pe tró leo da Pe tro bras”.

É o re la tó rio.

II – Voto

É cer to que um ex pres si vo con tin gen te de fun ci -
o ná ri os da Pe tro bras é obri ga do a se des lo car cons -
tan te men te en tre as ins ta la ções da com pa nhia em
ter ra e as pla ta for mas ma rí ti mas de ex plo ra ção de pe -
tró leo. Para aten der a es sas ne ces si da des, a Pe tro -
bras con tra ta com ter ce i ros o for ne ci men to de ae ro -
na ves e he li cóp te ros que são uti li za dos no trans por te
de fun ci o ná ri os. Pre o cu pa do com a se gu ran ça das
pes so as trans por ta das nes ses equi pa men tos, o au tor 
do re que ri men to jul ga con ve ni en te exa mi nar a do cu -
men ta ção re la ti va aos con tra tos de lo ca ção fir ma dos
com esse ob je ti vo.

Embo ra não se ve ri fi que uma con cor dân cia per -
fe i ta en tre a do cu men ta ção so li ci ta da, de na tu re za
con tra tu al, e o in te res se da in ves ti ga ção pre ten di da –
cen tra do na pre o cu pa ção com a se gu ran ça dos fun ci -
o ná ri os –, não há como ne gar a per ti nên cia do re que -
ri men to, ten do em vis ta os su ces si vos in ci den tes re -
gis tra dos pela com pa nhia em suas ope ra ções nos úl -
ti mos anos.

A ini ci a ti va am pa ra-se no dis pos to no in ci so III
do art. 102-A do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, se gun do o qual com pe te à Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le “so li ci tar, por es cri to, in for ma -
ções à ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, bem como re -
qui si tar do cu men tos pú bli cos ne ces sá ri os à elu ci da -
ção do ato ob je to de fis ca li za ção”.

De res to, a pro po si ção en con tra-se de acor do
com os dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is
que re gem os pe di dos de in for ma ções a au to ri da des 
do Po der Exe cu ti vo, e com as dis po si ções do Ato da 
Mesa do Se na do Fe de ral nº 1, de 2001, que re gu la -
men ta a tra mi ta ção dos re que ri men tos de in for ma -
ção, aos qua is se equi pa ram os de re mes sa de do -
cu men tos.

Pelo ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te
ao en ca mi nha men to, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do
de Mi nas e Ener gia, do Re que ri men to nº  238, de
2001, que so li ci ta o for ne ci men to de do cu men tos pela 
Pe tro bras.

Sala das Re u niões, – Edi son Lo bão , Pre si den -
te, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti –  Car los Wil son
– Anto nio Car los Va la da res.

PARECER Nº 1.003, DE 2001

Da Mesa so bre do Se na do Fe de ral
so bre o Re que ri men to nº 385, de 2001.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros



I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 385, de 
2001, de au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des, que re -
quer seja en ca mi nha do ao Mi nis tro de Esta do da Sa -
ú de pe di do de in for ma ções so bre os re a jus tes da dos
nos úl ti mos 5 (cin co) anos às Ta be las de Pro ce di men -
tos do SUS, nas áre as am bu la to ri al e hos pi ta lar.

O re fe ri do re que ri men to veio a esta Co mis são
Di re to ra, com fun da men to no § 2º do art. 50 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re gi men to Inter no.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Mesa nº  1, de 2001, ra zão pela
qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à sua apro va -
ção.

Sala das Re u niões, – Edi son Lo bão, Pre si den -
te – Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Mo za ril do Ca -
val can ti – Car los Wil son – Anto nio Car los Va la da -
res.

PARECER Nº 1.004, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to de Infor ma ções nº 394, de
2001, em que o Se na dor Edu ar do Ma ta -
raz zo Su plicy pro põe se jam so li ci ta das
in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do da
Sa ú de so bre em pre go de re cur sos pú bli -
cos fe de ra is que fo ram trans fe ri dos ao
Esta do de To can tins, a em pre sa es ta tal e
a mu ni cí pi os da que la uni da de fe de ra da.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

O emi nen te Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su -
plicy apre sen tou o ane xo Re que ri men to nº 394, de
2001, em que pro põe se jam so li ci ta dos ao Se nhor Mi -
nis tro de Esta do da Sa ú de in for ma ções e da dos so -
bre o em pre go de re cur sos pú bli cos fe de ra is que fo -
ram trans fe ri dos, me di an te con vê ni os, ao Esta do de
To can tins, a em pre sa es ta tal e a mu ni cí pi os da que la
uni da de da Fe de ra ção.

O ilus tre re pre sen tan te pa u lis ta, em abo no de
sua ini ci a ti va, apre sen ta jus ti fi ca ção nos ter mos que a 
se guir são trans cri tos:

“As in for ma ções, ora so li ci ta das, nos
per mi ti rão fa zer uma che ca gem so bre as
ma té ri as re cen te men te pu bli ca das por al -
guns ór gãos da im pren sa, dan do con ta de
que a em pre sa de Água e Esgo to do Esta do 
do To can tins – SANEATINS, foi pri va ti za da
ten do, por tan to, per di do o di re i to de re ce ber
re pas ses de re cur sos pú bli cos da União.

Vi san do o cum pri men to das atri bu i -
ções cons ti tu ci o na is do Se na do Fe de ral,
pre ten de-se es cla re cer qua is as pro vi dên ci -
as ado ta das pelo Mi nis té rio da Sa ú de com
re la ção às de nún ci as for mu la das, jun to à
Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, pe los Ve re a -
do res Con ra do Fer re i ra da Sil va e Pa u lo Pe -
re i ra da Sil va, so bre pos sí ve is ir re gu la ri da -
des na exe cu ção dos con vê ni os fir ma dos
com os mu ni cí pi os de Pa ra nã e Novo Ale gre 
– TO."

II – Aná li se

Tra ta-se de pro po si ção re gi da pelo § 2º do art.
50 da Cons ti tu i ção e pelo Ato da Mesa nº  1, de 2001.

Como se tra ta de ma té ria fi nan ce i ra que diz res -
pe i to à apli ca ção de re cur sos or ça men tá ri os da
União, trans fe ri dos me di an te con vê ni os, é ine gá vel a
com pe tên cia fis ca li za do ra do Se na do Fe de ral na es -
pé cie.

Em as sim sen do, a pro po si ção pre en che os re -
qui si tos in dis pen sá ve is à sua re gu lar tra mi ta ção.

III – Voto

Por tudo quan to foi ex pos to e jus ti fi ca do, po de -
mos afir mar que a ini ci a ti va guar da con for mi da de
com os dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que 
re gem a ma té ria, ra zão por que nos so pa re cer é pelo
aco lhi men to do Re que ri men to nº 394, de 2001.

Sala das Re u niões, – Edi son Lo bão, Pre si den -
te – Anto nio Car los Va la da res, Re la tor – Mo za ril do
Ca val can ti – Car los Wil son.

PARECER Nº 1.005, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre o
Re que ri men to nº 395, de 2001, de au to ria
do Se na dor Edu ar do Su plicy, que re quer
ao Mi nis tro de De sen vol vi men to, Indús tria
e Co mér cio Exte ri or in for ma ções so bre o
fi nan ci a men to da em pre sa Cia. Na ci o nal
de Álca lis pelo Ban co Na ci o nal de De sen -
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res



I – Re la tó rio

O pre sen te Re que ri men to, de au to ria do no bre
Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci ta ao Mi nis tro de
Esta do do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or in for ma ções so bre o va lor pelo qual o Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al ali -
e nou a em pre sa Cia. Na ci o nal de Álca lis. Pede, ain da, 
o de ta lha men to quan to à for ma pela qual esse va lor
foi pago, es pe ci fi can do o tipo de mo e da uti li za do, e,
caso par te do pa ga men to te nha sido pro ve ni en te de
fi nan ci a men to do BNDES, pede que seja es pe ci fi ca -
do o va lor de tal em prés ti mo.

So li ci ta, ain da, in for mar se, após a pri va ti za ção
da Álca lis, foi con ce di do al gum fi nan ci a men to para o
gru po com pra dor apli car no ne gó cio, e se os fi nan ci a -
men tos re fe ri dos es tão sen do pa gos em dia ao
BNDES.

Na sua jus ti fi ca ção, o no bre au tor da pro pos ta
lem bra ma té ria pu bli ca da na re vis ta Épo ca, 4 de se -
tem bro de 2000, quan do se ve i cu lou que a Jus ti ça
bra si le i ra de ter mi nou ao Ban co Cen tral do Bra sil a li -
qüi da ção de um con glo me ra do de vin te em pre sas li -
de ra das pelo gru po Álca lis, cuja dí vi da to tal para com
o se tor pú bli co é es ti ma da em US$500 mi lhões, boa
par te para com o BNDES. A em pre sa foi com pra da
pelo Gru po Fra go so Pi res por US$81 mi lhões, sen do
que o BNDES ofe re ceu ao com pra dor um cré di to ime -
di a to de US$81 mi lhões a ju ros sub si di a dos, tudo de
acor do, na tu ral men te, com as in for ma ções di vul ga -
das pela re fe ri da re vis ta, sen do que a ope ra ção te ria
sido acom pa nha da de aber tu ra de uma nova li nha de
cré di to no va lor de US$150 mi lhões. Pelo con tra to fir -
ma do, após o le i lão o Ban co re ce be ria o equi va len te a 
US$45 mi lhões em tí tu los de dí vi da pú bli ca e o res -
tan te se ria qui ta do ao fim de pen dên cia ju di ci al, mas,
se gun do a re vis ta, o BNDES nun ca re ce beu os pa -
péis ou re cur sos fi nan ce i ros. Subs ti tu iu-se, após um
con jun to de ope ra ções fi nan ce i ras, as mo e das po -
dres do con tra to ori gi nal por ações da pró pria em pre -
sa, e o novo con tro la dor da Álca lis afir mou que já pa -
gou apro xi ma da men te US$14 mi lhões.

Fi na li za a jus ti fi ca ção ar gu men tan do que di an te
des sas in for ma ções e da im por tân cia da em pre sa
Álca lis, a úni ca pro du to ra de bar ri lha em ter ri tó rio na -
ci o nal, tor na-se de fun da men tal im por tân cia que esta
Casa co nhe ça as re a is con di ções des sas ope ra ções
e da apli ca ção des ses re cur sos pú bli cos por esta em -
pre sa.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, no seu in ci so I, es ta be le ce que os re que ri men -

tos de in for ma ções se rão ad mis sí ve is para es cla re ci -
men to de qual quer as sun to sub me ti do à apre ci a ção
do Se na do ou ati nen te à sua com pe tên cia fis ca li za -
do ra. No caso em ques tão, a so li ci ta ção está em con -
so nân cia com a exi gên cia des te dis po si ti vo le gal,
além de se afi nar com o pre ce i to mag no con ti do no §
2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ver bis:

Art. 50. ..................................................
§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta -

dos e do Se na do Fe de ral po de rão en ca mi -
nhar pe di dos es cri tos de in for ma ção a mnis -
tros de Esta do ou a qual quer das pes so as
re fe ri das no ca put des te ar ti go, im por tan do
em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa, ou
o não– aten di men to no pra zo de trin ta dias,
bem como a pres ta ção de in for ma ções fal -
sas.

O pe di do está, ain da, de acor do com as de ter -
mi na ções do art. 2º do Ato da Mesa Di re to ra nº
1/2001, para o qual “o re que ri men to de in for ma ções
não po de rá con ter pe di do de pro vi dên cia, con sul ta,
su ges tão, con se lho ou in ter ro ga ção de ca rá ter es pe -
cu la ti vo ou so bre pro pó si to da au to ri da de a quem é
di ri gi do, e nem pe di dos re fe ren tes a mais de um mi -
nis té rio”.

Tra ta-se, por tan to, de uma me di da que se si tua
ple na men te den tro da fun ção fis ca li za do ra do Po der
Le gis la ti vo. Assim, me re ce aco lhi da, por aten der ao
in te res se pú bli co. 

Opi na mos, as sim, pela ad mis si bi li da de do Re -
que ri men to nº  395, de 2001.

Sala da Co mis são,  – Edi son Lo bão, Pre si den -
te – Anto nio Car los Va la da res, Re la tor – Mo za ril do
Ca val can ti – Car los Wil son.

PARECER Nº 1.006, DE 2001

Da Mesa do Senado sobre o
Requerimento nº 429, de 2001, que
requer cópia de documentação ao
Ministro dos Transportes.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção da Mesa Di re to ra do
Se na do Fe de ral o Re que ri men to nº  429, de 2001, de
au to ria da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le (SF).

Pre ten de o re fe ri do re que ri men to que o Mi nis té -
rio dos Trans por tes en ca mi nhe ao Se na do Fe de ral
có pia de toda a do cu men ta ção re la ti va ao pro ces so li -
ci ta tó rio da obra de “Ade qua ção de Tre chos Ro do viá -



ri os no Cor re dor Ara gua ia-To can tins BR-060/DF —
Ade qua ção do Tre cho Dis tri to Fe de ral — Di vi sa
DF/GO”, as sim como in for ma ções so bre o “acom pa -
nha men to da exe cu ção da obra e even tu a is to ma das
de con tas es pe ci a is”.

Os ar gu men tos que em ba sam  o Re que ri men to
ex pli ci tam que as gra ves ir re gu la ri da des ocor ri das no
pro ces so de li ci ta ção da obra su pra men ci o na da jus ti -
fi cam ple na men te a ne ces si da de de uma es pe ci al
aten ção da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le des -
ta Casa. Den tre os ar gu men tos, en con tram-se os “in -
dí ci os de su per fa tu ra men to”, as “in con sis tên ci as” do
pro je to bá si co e os in dí ci os de ocor rên ci as de acer tos 
en tre as em pre sas".

II – Aná li se

O Re que ri men to nº 429, de 2001, é di ri gi do ao
Mi nis tro dos Trans por tes, aten den do, as sim, o que
pre ce i tua o § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ade ma is, o Re que ri men to em exa me está em
ple no acor do com as con di ções ex pres sas no Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, par ti cu lar men te
em seus arts. 215 e 216, in ci so I. Este úl ti mo de ter mi -
na que os re que ri men tos es tão su je i tos, en tre ou tras,
à se guin te nor ma:

Art. 216. ................................................
I – se rão ad mis sí ve is para es cla re ci -

men to de qual quer as sun to sub me ti do á
apre ci a ção do Se na do ou ati nen te a sua
com pe tên cia fis ca li za do ra;

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

A apro va ção de re que ri men tos está su je i ta,
ain da, ao re co nhe ci men to da ne ces si da de de en ten -
di men to e à ve ri fi ca ção da na tu re za e al can ce das
in for ma ções so li ci ta das que, no caso do Re que ri -
men to nº 429/2001, em exa me, são, sem som bra de
dú vi das, im pres cin dí ve is para que o Se na do Fe de ral 
pos sa, de for ma efi caz e com opor tu ni da de, exer cer
sua com pe tên cia fis ca li za do ra.

III – Voto

Em face do ex pos to, re co nhe cen do o cum pri -
men to de re qui si tos pre li mi na res for ma is ati nen tes à
ad mis si bi li da de dos re que ri men tos e não sen do iden -
ti fi ca do óbi ce de na tu re za le gal, cons ti tu ci o nal ou de
téc ni ca le gis la ti va, con clu í mos este re la tó rio com voto 
pela apro va ção do Re que ri men to nº 429, de 2001.

Sala das Re u niões,  – Edi son Lo bão , Pre si den -
te – Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Anto nio Car -

los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti – Car los Wil -
son.

PARECER Nº 1.007, DE 2001

Da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento nº 435, de 2001.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

Nos ter mos do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, o Se na dor Se bas tião Ro cha re quer, seja so -
li ci ta do ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra
e do Abas te ci men to o en ca mi nha men to ao Se na do
Fe de ral de in for ma ções re fe ren tes à exis tên cia ou
não um acor do para o de sen vol vi men to da in dús tria
da pes ca, es pe ci al men te para a mo der ni za ção da fro -
ta pes que i ra, en tre o De par ta men to de Pes ca e Agri -
cul tu ra (DPA) do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas -
te ci men to e a Uni ted Pro jects De ve lop ment (UDP).

No caso da exis tên cia do acor do, so li ci ta tam -
bém in for ma ções so bre as aná li ses que de ram su por -
te téc ni co à de ci são do Go ver no Bra si le i ro, qua is os
be ne fí ci os pre vis tos e qual o im pac to so ci al, eco nô mi -
co e am bi en tal da po lí ti ca em aná li se.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor men ci o na os pon tos 
po si ti vos e ne ga ti vos de cor ren tes des se tipo de acor -
do. Como pon tos po si ti vos, con si de ra que “o ar ren da -
men to per mi ti rá a ex plo ra ção de no vas áre as de pes -
ca por em bar ca ções tec no lo gi ca men te mais aper fe i -
ço a das; o fo men to à pes ca de es pé ci es até ago ra
inex plo ra das ou su bex plo ta das; a pos si bi li da de de
na ci o na li za ção das em bar ca ções ar ren da das, se
com pro va da sua ren ta bi li da de, e es tí mu lo as pes qui -
sas ori en ta das para o se tor.”

Como pon tos ne ga ti vos de uma po lí ti ca de ar -
ren da men to de em bar ca ções es tran ge i ras, men ci o -
na, com base em re la tó rio da FAO (Food and Agri cul -
tu re Orga ni za ti on), que a ma i o ria das es pé ci es ma ri -
nhas es ta vam ple na men te ex plo ra das, sob ex ces so
de ex plo ra ção, até mes mo es go ta das, ou se re cu pe -
ran do de tal ní vel de uti li za ção.

Tam bém apre sen ta al gu mas das crí ti cas ve i cu -
la das por es pe ci a lis tas. Den tre es sas, lem bra que a
pes ca por meio de rede de cer co, mé to do ado ta do pe -
los bar cos atu ne i ros es tran ge i ros, é con si de ra da um
pro ce di men to não-se le ti vo e ex tre ma men te pre da tó -
rio e que as tri pu la ções dos bar cos ar ren da dos são
cons ti tu í das prin ci pal men te de es tran ge i ros, com
apro ve i ta men to mí ni mo da mão-de-obra na ci o nal.

A pro po si ção en con tra-se de acor do com o es -
ta be le ci do nos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men -



ta is que tra tam dos pe di dos de in for ma ções a au to ri -
da des do Po der Exe cu ti vo, a sa ber, art. 50, § 2º da
Cons ti tu i ção Fe de ral e arts. 215 e 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

Cum pre, ain da, com as nor mas de ad mis si bi li -
da de exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14,
de 1990.

II – Voto

Por es sas ra zões, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 435,
de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu -
ra e do Abas te ci men to.

Sala das Re u niões, – Edi son Lo bão, Pre si den -
te – Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor – Anto nio Car los 
Va la da res – Car los Wil son.

 PARECER Nº 1.008, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre
o Re que ri men to nº 461, de 2001, des ti na -
do a ob ter do Mi nis té rio dos Trans por tes 
in for ma ções so bre ser vi ços con ces si o -
ná ri os.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res .

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção da Mesa Di re to ra do
Se na do Fe de ral o Re que ri men to nº 461, de 2001, de
au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des.

Pre ten de o re fe ri do re que ri men to que o Mi nis té -
rio dos Trans por tes/DNER en ca mi nhe ao Se na do Fe -
de ral a re la ção dos 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 Esta dos de
Ron dô nia, Acre, Pará e Ama zo nas, para tra ves sia de
car gas e pas sa ge i ros. Obje ti va, tam bém, a re mes sa
de có pia dos con tra tos fir ma dos com os con ces si o ná -
ri os e, tam bém, dos pro ces sos de li ci ta ção da con ces -
são ou do do cu men to ju rí di co equi va len te.

II – Aná li se

O Re que ri men to nº 461, de 2001, é di ri gi do ao
Mi nis tro dos Trans por tes, aten den do, as sim, o que
pre ce i tua o § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ade ma is, a pro po si ção em exa me está em ple -
no acor do com as con di ções ex pres sas no Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, par ti cu lar men te em
seus arts. 215, a, e 216, in ci so I. Este úl ti mo me re ce
des ta que:

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

I – se rão ad mis sí ve is para es cla re ci -
men to de qual quer as sun to sub me ti do à
apre ci a ção do Se na do ou ati nen te a sua
com pe tên cia fis ca li za do ra;

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

Aten de, tam bém, o que pre ce i tua o art. 217 do
Re gi men to Inter no, que tra ta da re mes sa de do cu -
men tos, bem como o Ato da Co mis são Di re to ra nº 1, 
de 2001.

Obser ve-se que a apro va ção de tais ti pos de re -
que ri men tos está su je i ta, ain da, ao re co nhe ci men to
da ne ces si da de de en ten di men to e à ve ri fi ca ção da
na tu re za e al can ce das in for ma ções so li ci ta das que,
no caso em exa me, são, in du bi ta vel men te, im pres cin -
dí ve is para que o Se na do Fe de ral pos sa, de for ma efi -
caz e com opor tu ni da de, exer cer sua com pe tên cia fis -
ca li za do ra.

III – Voto

Di an te do ex pos to, re co nhe cen do o cum pri men -
to de re qui si tos pre li mi na res for ma is, ati nen tes à ad -
mis si bi li da de dos re que ri men tos e não sen do iden ti fi -
ca do óbi ce de na tu re za le gal, cons ti tu ci o nal ou de
téc ni ca le gis la ti va, con clu í mos este re la tó rio com voto 
pela apro va ção do Re que ri men to nº  461, de 2001.

Sala das Re u niões, – Edi son Lobão, Pre si den te
– Anto nio Car los Va la da res – Re la tor, Car los wil son –
Mo za ril do Ca val can te.

A SRA. PRESIDENTE  (Mar lu ce Pin to) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – 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 15, de 2001 (nº 3.585/97, na Casa de
ori gem), que pro í be o em pre go, o de sen vol vi men to, a
fa bri ca ção, a co mer ci a li za ção, a im por ta ção, a ex por -
ta ção, a aqui si ção, a es to ca gem, a re ten ção ou a
trans fe rên cia, di re ta ou in di re ta men te, de mi nas ter -
res tres an ti pes so a is; e o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
25, de 2001 (nº 667/99, na Casa de ori gem), que dis -
põe so bre a as sis tên cia do mi ci li ar no Sis te ma Úni co
de Sa ú de , cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, 
fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim
de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do
Re gi men to Inter no.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Lind berg Cury.

É lido o se guin te:



OF. Nº 097/01-CI

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia, que esta Co mis são apro vou o Pro je to de Lei
do Se na do nº 034, de 2001, que “Alte ra a re da ção do
art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, para
es ta be le cer cota men sal mí ni ma de água para con su -
mo re si den ci al uni fa mi li ar”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Alen car, Pre -
si den te.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Com
re fe rên cia ao ex pe di en te lido an te ri or men te, a Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, §§ 3º a 5º do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra -
zo de cin co dias úte is para a in ter po si ção de re cur sos
por um dé ci mo da com po si ção da Casa para que o
Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2001, cujo pa re cer 
foi lido an te ri or men te, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – So bre
a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Lind berg Cury.

É lida a se guin te:

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001.

Se nhor Vice-Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que aca bo de re -

as su mir a Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, in ter rom -
pen do li cen ça por mim es ta be le ci da em 20 de ju lho
úl ti mo.

Apro ve i to a opor tu ni da de para cum pri men tá-lo
pelo de sem pe nho do exer cí cio in te ri no da Pre si dên -
cia do Se na do Fe de ral.

Cor di al men te, – Se na dor Ja der Bar ba lho, Pre -
si den te do Se na do Fe de ral.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – O ex -
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – 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 Lind berg Cury.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 1.234-L-PFL/2001

Bra sí lia, 4 de se tem bro 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 2.210, de 
29 de agos to de 2001, que “Abre cré di to ex tra or di ná -
rio, em fa vor do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, no va -
lor de R$50.000.000,00, 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 Ger vá sio Sil va
De pu ta do Ivâ nio Gu er ra

Su plen te:
De pu ta do Lael Va rel la
De pu ta do Osval do Co e lho

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 1.235-L-PFL/2001

Bra sí lia, 4 de se tem bro 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 2.212, de 
30 de agos to de 2001, que “Cria o Pro gra ma de Sub -
sí dio à Ha bi ta ção de Inte res se So ci al – PSH, 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 Eu ler Ri be i ro
De pu ta do Ra i mun do San tos

Su plen te:
De pu ta do Aldir Ca bral
De pu ta do Ja i ro Car ne i ro

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 1.236-L-PFL/2001

Bra sí lia, 4 de se tem bro 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 2.214,
de 31 de agos to de 2001, que “Alte ra o art. 1º da Lei nº
10.261, de 12 de ju lho de 2001, que des vin cu la, par ci -
al men te, no exer cí cio de 2001, a apli ca ção dos re cur -
sos de que tra tam os arts. 48, 49 e 50 da Lei nº  9.478,



de 6 de agos to de 1997, per ten cen tes à União”, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do La vo i si er Maia
De pu ta do Má rio Assad Jú ni or

Su plen te:
De pu ta do Dar ci Co e lho
De pu ta do Ne u ton Lima

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 1.259-L-PFL/2001

Bra sí lia, 10 de se tem bro 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 2.218, de 
5 de se tem bro de 2001, que “Dis põe so bre a re mu ne -
ra ção dos mi li ta res do Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro -
vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca -
dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Lu ci a no Cas tro
De pu ta do Pa u lo Octá vio

Su plen te:
De pu ta do Fran cis co Ro dri gues
De pu ta do Sér gio Bar cel los

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. Nº 1.261-L-PFL/2001

Bra sí lia, 10 de se tem bro 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 2.220, de 
4 de se tem bro de 2001, que “Dis põe so bre a con ces -
são de uso es pe ci al de que tra ta o § 1º do art. 183 da
Cons ti tu i ção, cria o Con se lho Na ci o nal de De sen vol -
vi men to Urba no – CNDU, e dá ou tras pro vi den ci as”,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Gerson Gabrielli
De pu ta do José Carlos Coutinho

Su plen tes:
De pu ta da Laura Carneiro
De pu ta do Roberto Pessoa

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. Nº 1.262-L-PFL/2001

Bra sí lia, 10 de se tem bro 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 2.221,
de 4 de se tem bro de 2001, que “Alte ra a Lei nº 4.591,
de 16 de de zem bro de 1964, ins ti tu in do o pa tri mô nio
de afe ta ção nas in cor po ra ções imo bi liá ri as, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te 
in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Francistônio Pinto
De pu ta do Pauderney Avelino

Su plen tes:
De pu ta do Adauto Pereira
De pu ta do Paulo Marinho

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. Nº 1.263-L-PFL/2001

Bra sí lia, 10 de se tem bro 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 2.222, de 
4 de se tem bro de 2001, que “dis põe so bre a tri bu ta -
ção, pelo Impos to de Ren da, dos pla nos de be ne fí ci -
os de ca rá ter pre vi den ciá rio”, em subs ti tu i ção aos an -
te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Jorge Khoury
De pu ta do Mussa Demes

Su plen tes:
De pu ta do Arolde De Oliveira
De pu ta do Osório Adriano

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. Nº 1.264-L-PFL/2001

Bra sí lia, 10 de se tem bro 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 2.223, de 
4 de se tem bro de 2001, que “dis põe so bre a Le tra de
Cré di to Imo bi liá rio, a Cé du la de Cré di to Imo bi liá rio e
dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Ivânio Guerra
De pu ta do Rodrigo Maia

Su plen tes:
De pu ta do Ariston Andrade
De pu ta do Jairo Carneiro

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. Nº 1.265-L-PFL/2001

Bra sí lia, 10 de se tem bro 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 2.224, de 
4 de se tem bro de 2001, que “es ta be le ce mul ta re la ti -
va a in for ma ções so bre ca pi ta is bra si le i ros no ex te ri or 
e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Antônio Carlos Konder Reis
De pu ta do Moreira Ferreira

Su plen tes:
De pu ta do Aldir Cabral
De pu ta do Lael Varella

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. Nº 1.267-L-PFL/2001

Bra sí lia, 10 de se tem bro 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 PFL 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 2.226, de 4 de se tem bro de 2001, que 
”Acres ce dis po si ti vo à Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de lº de
maio de 1943, e à Lei nº 9.469, de 10 de ju lho de
1997“, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Jo a quim Fran cis co
De pu ta do Wil son Bra ga

Su plen tes:
De pu ta do Ma u ro Fe cury
De pu ta do Pa u lo Ma ri nho

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. Nº 1.268-L-PFL/2001

Bra sí lia, 10 de se tem bro 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 PFL 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  2.227, de 4 de se tem bro de
2001, que ”Esta be le ce ex ce ção ao al can ce do art. 2º
da Lei nº  10.192, de 14 de fe ve re i ro de 2001“, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos
De pu ta do José Car los Ale lu ia
De pu ta do Ger vá sio Sil va

Su plen tes:
De pu ta do Darcy Co e lho
De pu ta do Mar con des Ga de lha

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. Nº 1.270-L-PFL/2001

Bra sí lia, 11 de se tem bro 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  2.228-1,
de 6 de se tem bro de 2001, que ”Esta be le ce prin cí pi os 
ge ra is da Po lí ti ca Na ci o nal do Ci ne ma, cria o Con se -
lho Su pe ri or do Ci ne ma e a Agên cia Na ci o nal do Ci -
ne ma - ANCINE, ins ti tui o Pro gra ma de Apo io ao De -
sen vol vi men to do Ci ne ma Na ci o nal - PRODECINE,
au to ri za a cri a ção de Fun dos de Fi nan ci a men to da



Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal - FUNCINES, al -
te ra a le gis la ção so bre a Con tri bu i ção para o De sen -
vol vi men to da Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal e
dá ou tras pro vi dên ci as“, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Joel de Hol lan da
De pu ta do Ru bem Me di na

Su plen tes:
De pu ta do Ja i me Mar tins
De pu ta do José Car los Fon se ca Jú ni or

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. Nº 1.273-L-PFL/2001

Bra sí lia, 11 de se tem bro 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 Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.230, de 6 de
se tem bro de 2001, que ”al te ra a Lei nº 10.213, de 27
de mar ço de 2001, que de fi ne nor mas de re gu la ção
para o se tor de me di ca men tos, ins ti tui a Fór mu la Pa -
ra mé tri ca de Re a jus te de Pre ços de Me di ca men tos -
FPR e cria a Câ ma ra de Me di ca men tos“, em subs ti tu -
i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Ne u ton Lima
De pu ta do Ney Lo pes

Su plen te:
De pu ta do Cos ta Fer re i ra
De pu ta do Ursi ci no Qu e i roz

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 616

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001

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

dos Ma u rí lio
Fer re i ra Lima e Mar çal Fi lho 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 2.228, de 6 de se tem bro 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.

A SRA. PRESIDENTE  (Mar lu ce Pin to) – Se rão 
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ber nar do

Ca bral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há al guns dias, 
tive a gra ta sur pre sa de re ce ber car ta de um ve lho
ami go e con ter râ neo, Dr. Ra i mun do Di niz de Mes qui -
ta. Nes ses tem pos de cor re io ele trô ni co e ce lu lar, a
co mu ni ca ção epis to lar tor nou-se ver da de i ra men te in -
só li ta. Mas não pos so ne gar que, para mim, ain da
guar da aque la es pé cie de ale gria se cre ta, mes mo
que, ago ra, acom pa nha da de cer ta nos tal gia. 

Entre tan to, a cor res pon dên cia em ques tão não
tra zia exa ta men te boas no tí ci as. Na ver da de, não tra -
zia no tí ci as. Tra ta va-se de um ve e men te e in dig na do
de sa ba fo. Nas sete la u das ma nus cri tas em ca li gra fia
mi ú da, o ami go e co le ga ma ni fes tou o seu sen ti men to 
de de so la ção e seu an se io de so li da ri e da de pela las -
ti má vel si tu a ção do Nor des te bra si le i ro, de vas ta do
pela fome e pela sede.

Com ar gu men ta ção ir res pon dí vel e es ti lo im pe -
cá vel, enu me rou ele as su ces si vas e fra cas sa das ten -
ta ti vas go ver na men ta is de re sol ver o pro ble ma da
seca, his to ri ou as so lu ções en con tra das por ou tros
po vos para pro ble ma idên ti co (des de os aque du tos
ro ma nos até a des sa li ni za ção do mar do Ca ri be, em
Aru ba), ci tou o sem pre opor tu no Eu cli des da Cu nha e 
o atu al Ro ber to Brandt, em seu re la tó rio so bre a po -
bre za en ca mi nha do ao Ban co Mun di al.

Sob o pon to de vis ta do con te ú do, não há nada
de novo no seu re la to. São já por de ma is co nhe ci dos
os nú me ros e os fa tos da mi sé ria nor des ti na. Atu a li -
zam-se as es ta tís ti cas, sem que o pro ble ma so fra um
ver da de i ro ”ata que fron tal“, e a si tu a ção per ma ne ce
cru el men te inal te rá vel, como se cum pris se uma trá gi -
ca sina.

O que há de no tá vel no tex to é o sen ti men to. Em
pri me i ro lu gar, o de sa u dá vel in dig na ção, se gui do da
so li da ri e da de, per pas sa das am bas por tí mi da es pe -
ran ça. A in dig na ção se re fe re à in sen si bi li da de do Po -
der Pú bli co em re la ção ao pro ble ma. A so li da ri e da de
se tra duz na ne ces si da de de en vol vi men to de to dos
os bra si le i ros, não só os da re gião afe ta da, na bus ca
de so lu ções.

Na ver da de, a si tu a ção do Nor des te bra si le i ro
pa re ce-me um pro du to, an te ci pa do e per ma nen te, do



”re a lis mo fan tás ti co“, ou ”re a lis mo má gi co“, aque la
ma ni fes ta ção li te rá ria sur gi da na dé ca da 60, que ex -
plo diu no mer ca do edi to ri al a par tir dos anos 70, por
in ter mé dio de ro man cis tas la ti no-ame ri ca nos, como
Jor ge Luís Bor ges, Gar cia Mar ques, Jú lio Cor tá zar,
Ernes to Sá ba to, Car los Fu en tes e tan tos ou tros. De
co mum en tre es ses au to res exis te uma per cep ção de
que a re a li da de é ma i or, mais com ple xa e mais con -
tra di tó ria do que as ”ver sões ofi ci a is“ que dela cir cu -
lam por aí.

Assim, há uma ci da de cha ma da Ma con do, em
Cem Anos de So li dão, onde nun ca pára de cho ver.
No Nor des te, nun ca cho ve. É de cer ta for ma ine xa to
fa lar so bre a seca. Embo ra pos sa ser con si de ra do um 
fe nô me no cí cli co, re cor ren te, o pró prio pas sar do
tem po e as mu dan ças so ci a is e his tó ri cas fa zem com
que a seca vá fi can do per so na li za da cada vez que
ocor re, di fe rin do das an te ri o res em in ten si da de e em
con se qüên ci as. 

É, no di zer de Eu cli des da Cu nha, o ”úni co fato
de toda nos sa vida na ci o nal ao qual se pos sa apli car
o prin cí pio da pre vi são“. Só no sé cu lo XVII, o au tor
dis tin gue seis gran des se cas: 1603, 1605/1607, 1614, 
1645, 1652 e 1692. 

Fa lar so bre a seca, por tan to, é uma abs tra ção.
Há mo men tos pi to res cos, como o epi só dio da im por ta -
ção de dro me dá ri os para ten tar acli ma tá-los no ser tão
ce a ren se, em 1859. Há tam bém a tra gé dia bí bli ca:
pes tes de ga fa nho tos, de cas ca véis, de ra tos; sur tos e
epi de mi as de va río la, de sa ram po, de pes te bu bô ni ca.

Epi só di os de ca ni ba lis mo, fa na tis mo re li gi o so e
pros ti tu i ção de cri an ças mis tu ram-se a in for ma ções
de re la tó ri os de Go ver no, su ge rin do a im por ta ção de
tra ba lha do res hin dus, egíp ci os e ja po ne ses, ”já afe i -
tos à cul tu ra de ir ri ga ção“. 

Du ran te a seca de 1915, que Ra quel de Qu e i roz 
re gis trou em O Qu in ze, as eli tes bra si le i ras só ti nham 
olhos para a guer ra da Eu ro pa, ten do sido cri a dos, in -
clu si ve, ”co mi tês para a ado ção de ór fãos bel gas“. 

Há no tí cia de um pre fe i to que, ao re ce ber o Mi -
nis tro do Inte ri or em ple na seca, ”man dou re gar a es -
tra da com a água de dois ca mi nhões-pi pas, que ser vi -
am pre ca ri a men te à po pu la ção, para di mi nu ir o des -
con for to da co mi ti va“. 

Srªs e Srs. Se na do res, é a vi são de um Bra sil
ater ro ri zan te, com pro ta go nis tas que exer cem a ino -
cen te cru el da de dos per so na gens de Gar cia Mar -
quez. É a pá tria do es tra nho, do bi zar ro, do ines pe ra -
do. Mas nós sa be mos tam bém que é pos sí vel e útil
ex tra ir uma co ne xão ló gi ca en tre tan tos pro ble mas e
ele men tos ab sur dos. 

A seca do Nor des te não é um fla ge lo in com pre -
en sí vel. O que acon te ce ali faz sen ti do e tem ca u sas,
nada má gi cas, mes mo que, às ve zes, fan tás ti cas: o
la ti fún dio im pro du ti vo, o mo no pó lio da água, a fal ta de 
edu ca ção for mal dos ser ta ne jos, o cul ti vo de pro du tos 
que exi gem mu i ta água, o ba i xo ní vel tec no ló gi co das
pe que nas pro pri e da des, o tipo de solo que di fi cul ta o
ar ma ze na men to de água, a ex ces si va eva po ra ção, o
mi ni fún dio, e tan tas ou tras que o País ain da não re sol -
veu.

O qua dro da seca do Nor des te per ma ne ce qua -
se inal te ra do. Como ocor re ci cli ca men te, o ape lo da
fome par te do semi-ári do nor des ti no e ecoa no Su -
des te. Este ano, ele é am pli fi ca do pe los pro ble mas
su ple men ta res ca u sa dos pela pers pec ti va do apa -
gão, no auge da cri se de es cas sez de ele tri ci da de,
pro vo ca da pelo mes mo fe nô me no cli má ti co que ori gi -
na as se cas, a fal ta de água nas re pre sas que mo vi -
men tam as tur bi nas das usi nas hi dre lé tri cas. O Go -
ver no res pon de com a pro vi dên cia, tam bém sa zo nal
e se cu lar, de abrir fren tes de emer gên cia e dis tri bu ir
ces tas bá si cas aos po bres.

A seca deve de i xar cer ca de 770 dos 1.785 Mu -
ni cí pi os da Re gião em es ta do de ca la mi da de pú bli ca
nos pró xi mos me ses, se não cho ver. E não vai cho ver, 
se gun do a pre vi são me te o ro ló gi ca dos téc ni cos. A po -
pu la ção do ser tão vai fi car sem luz, sem água e de -
pen de rá do Go ver no para co mer. A eco no mia dos pe -
que nos agri cul to res en trou em co lap so. No semi-ári -
do, en tre 70% e 80% das cul tu ras es tão per di das. As
ce nas dos fla ge la dos dis pu tan do ces tas bá si cas e
cor ren do atrás do car ro-pipa vol tam a ser co ti di a nas.
Os tra ba lha do res ru ra is es tão in ten si fi can do o ”pe dá -
gio da fome“ e os sa ques nas es tra das fe de ra is e es -
ta du a is. Mu i tas pes so as par ti ci pam das ”in ter ven -
ções“. Mu ni das de ma cha dos e fo i ces, elas blo que i am 
ro do vi as com pe dras e to ras de ma de i ra. O prin ci pal
alvo são ca mi nhões-baú que trans por tam car gas de
ali men tos.

Enquan to nada é fe i to para aca bar de vez com
os pro ble mas en fren ta dos com a es ti a gem no Nor -
des te, a so lu ção para o nor des ti no con ti nua sen do a
mes ma de 150 anos atrás: a mi gra ção. Vi ven do em
con di ções su bu ma nas, so brou aos nor des ti nos que
per ma ne ce ram a in sa lu bri da de de águas con ta mi na -
das, que ma ta ram mais de 50 mil cri an ças, so men te
vi ti ma das pela di ar réia, em 1998.

Não há qual quer ação de fi ni ti va em an da men to,
e não se fala mais da trans po si ção do rio São Fran cis -
co. É cer to que o pro je to não iria re sol ver, como num
pas se de má gi ca, to dos os pro ble mas do Nor des te,
acu mu la dos ao lon go de sé cu los de seca, fome e mi -



sé ria. Mas tra ria uma nova pers pec ti va de vida à po -
pu la ção, já des cren te da trans for ma ção de sua pró -
pria his tó ria, ma tan do a sede e a fome de mi lha res de
pes so as.

Da tam de 1852 os pri me i ros es tu dos de trans -
po si ção das águas do rio São Fran cis co para as áre as 
cas ti ga das pela seca. So li ci ta do ain da no Go ver no de
Dom Pe dro II, o cha ma do Pro je to São Fran cis co ja -
ma is saiu do pa pel, mes mo sen do con si de ra do, já na -
que la épo ca, a re den ção para o Nor des te. Nes ses
150 anos, os es tu dos téc ni cos se apri mo ra ram. Fo -
ram cri a dos gru pos de tra ba lho que ana li sa ram não
ape nas as ne ces si da des das áre as mais de fi ci tá ri as,
mas tam bém a sua vi a bi li da de téc ni co-eco nô mi ca, o
im pac to am bi en tal pro vo ca do pela trans po si ção.

Nos úl ti mos anos, a pro pos ta de trans po si ção
do São Fran cis co to mou con ta da mí dia. As dis cus -
sões nes te Con gres so fo ram aca lo ra das. No en tan to,
ape sar da po lê mi ca, o pro je to se en con tra en ga ve ta -
do, em ra zão da fal ta de de ci são po lí ti ca de ter mi nan -
do o iní cio das obras.

É de ses ti mu lan te ana li sar o ci clo da seca e suas 
con se qüên ci as. Ela, há mais de 100 anos, é co nhe ci -
da, já me re ceu de ba tes in ter mi ná ve is, es tu dos vol ta -
dos para a sua so lu ção fo ram re a li za dos em gran de
quan ti da de. Por tan to, não se apre sen ta com qual quer 
as pec to de sur pre sa, a não ser pelo seu grau de in -
ten si da de.

Enfren tar o dra ma da seca, como to dos sa be -
mos, não pode ser obra da de ma go gia nem terá so lu -
ção a cur to pra zo. Para se im plan ta rem pro je tos de fi -
ni ti vos de re es tru tu ra ção de re cur sos hí dri cos no Nor -
des te se rão ne ces sá ri os vá ri os anos de in ves ti men -
tos con tí nu os e bom ge ren ci a men to. Em ou tras pa la -
vras, ne ces si ta-se de um pac to que não so fra des con -
ti nu i da de em ra zão da al te ra ção do co man do na po lí -
ti ca na ci o nal. Só com essa de ter mi na ção po de ría mos 
des tru ir os pi la res da in dús tria da seca, abrin do uma
nova pers pec ti va de vida para os mais de 40 mi lhões
de nor des ti nos.

Há pre vi sões de es pe ci a lis tas de que a seca no
Nor des te pode se pro lon gar até 2005 ou 2007. É a
crô ni ca da tra gé dia anun ci a da. E, ri go ro sa men te,
nada de re le van te está sen do fe i to, além das cha ma -
das me di das emer gen ci a is. Para vol tar mos ao pa ra le -
lo com o ”re a lis mo fan tás ti co“, são ”Cem anos de
emer gên cia“.

Se não te nho boas no vas para anun ci ar pos so,
en tre tan to, em pres tar mi nha voz e su bir a esta tri bu -
na, quan tas ve zes se fa çam ne ces sá ri as, para re cla -
mar do Go ver no po lí ti cas pú bli cas para o Nor des te,

as so ci a das a um pro gra ma só li do e de sen vol vi men to
re gi o nal in te gra do. 

É por essa ra zão que, ao vir a esta tri bu na, sen -
do ho mem do Nor te, en ten do por que a emi nen te Se -
na do ra Mar lu ce Pin to me ce deu, jun ta men te com o
emi nen te Se na dor Mo re i ra Men des, que re pre sen ta
Ron dô nia, o pri vi lé gio de ocu par a tri bu na an tes de S.
Exªs. É por que tan to um quan to o ou tro co nhe cem o
pro ble ma, não por ou vi rem di zer, mas por que o sen -
tem na pele, pe las suas ori gens, so bre tu do quem pre -
si de esta ses são. E é bom ve ri fi car que, com um pon to 
ali, um ti jo lo aco lá, po de mos to dos ala van car a idéia
de que o Nor des te não está so zi nho nem é en te a do
da Na ção. Não é por te rem nas ci do na que la Re gião
que, no car tó rio da ci da da nia, o re gis tro dos nor des ti -
nos vale me nos do que o da que les que nas ce ram no
Sul do País. 

Con cluo, Srª Pre si den te, com os meus agra de -
ci men tos a V. Exª pela con ces são do lu gar, e o faço di -
zen do: é pou co, di an te da enor mi da de da tra gé dia
que to dos nós re co nhe ce mos, mas é ab so lu ta men te
im pres cin dí vel que não si len ci e mos. Que con ti nu e -
mos, como o ad vo ga do Ra i mun do Di niz de Mes qui ta,
a ma ni fes tar nos sa in dig na ção e des con for to di an te
des se fato que é, sem dú vi da, o ca pí tu lo mais dra má -
ti co da nos sa re a li da de. 

Obri ga do aos meus emi nen tes Co le gas que me
hon ra ram com a sua au diên cia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ber nar do
Ca bral, a Sra. Mar lu ce Pin te, Su plen te de
Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra à emi nen te Se na do ra Mar lu ce Pin to,
por per mu ta com o Se na dor Mo re i ra Men des.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de ini ci -
ar o meu dis cur so, so li da ri zo-me com o no bre Se na -
dor Ber nar do Ca bral, que há pou cos mi nu tos de i xou
esta tri bu na, ten do abor da do um tema tão re le van te.
Só não pedi um apar te a S. Exª por que es ta va pre si -
din do a ses são. 

Re al men te, Se na dor Ber nar do Ca bral, o tema
que V. Exª re la tou des ta tri bu na não diz res pe i to ape -
nas aos nor des ti nos, mas, sim, a to dos nós, bra si le i ros. 
É um pro ble ma que, se não ti ver mos o cu i da do e a
sen si bi li da de para ten tar mos cor ri gir, ame ni zar a si tu a -
ção da que la gen te, o Bra sil po de rá ser ta cha do lá fora
como um país ad mi nis tra do por gen te que não dá va lor 



ao ser hu ma no. E quan to des per dí cio ve mos mu i tas
ve zes! Pe las da tas aqui ci ta das pelo no bre Se na dor
Ber nar do Ca bral – o pro ble ma já vem há qua tro sé cu -
los –, quan ta co i sa já po de ria ter sido re a li za da na que -
le Nor des te! Já es ta mos no ano de 2001 e tudo con ti -
nua na mes ma: a mi sé ria, o sub de sen vol vi men to, a
fome da que le povo e a mor te das nos sas cri an ças.

Sr. Pre si den te, o meu tema não é idên ti co, mas
é um as sun to que vem nos pre o cu pan do bas tan te. O
fun ci o na lis mo pú bli co, de po is de sete anos sem re ce -
ber qual quer tipo de re a jus te sa la ri al, fi nal men te con -
ta com a pos si bi li da de de ter, no pró xi mo ano, um re a -
jus te de ape nas de 3,5%.

Ape sar de es tar mu i to aquém dos 75,48% que
re i vin di cam, tudo in di ca, pelo an dar da car ru a gem,
que a clas se terá mes mo que con ti nu ar a aten der às
ne ces si da des de sua fa mí lia e as suas pró pri as com
ape nas os 3,5%, pro pos tos no Orça men to.

Essa é uma re a li da de in jus ta, Sr. Pre si den te. E a 
in jus ti ça, pa re ce, re si de numa ma te má ti ca de di fí cil
en ten di men to, cu jos pe sos e me di das di fe rem so bre a 
mes ma ba lan ça que cal cu la pre ços e sa lá ri os.

Nes ses sete anos, en quan to o fun ci o ná rio pú bli -
co não re ce beu um cen ta vo de re a jus te, o mes mo não 
acon te ceu com os pro du tos ex pos tos nos su per mer -
ca dos, shop pings, ban cos, lo jas, fe i ras e, prin ci pal -
men te, nas fa tu ras que re ce bem para pa gar suas con -
tas de luz, de água, de te le fo ne, de gás, de com bus tí -
vel, de edu ca ção dos fi lhos, de pla nos de sa ú de... um
rol tão gran de de itens que, nes te mo men to, não con -
si go enu me rar to dos.

Em sín te se, não há como ne gar mos: tudo au -
men tou en quan to o sa lá rio min guou.

Não há mes mo como en ten der a ma te má ti ca
que afir ma que a in de xa ção do sa lá rio a de ter mi na do
ín di ce ca u sa rá in fla ção, quan do sa be mos que inú me -
ros pre ços e inú me ras ta ri fas pú bli cas es tão ata dos a
di ver sos ín di ces e, pior, a gran de ma i o ria in de xa dos à
co ta ção do dó lar.

Cabe a per gun ta: será mes mo que ape nas o sa -
lá rio, se ata do a este ou àque le ín di ce, é o gran de vi -
lão que cor rói o real? 

No meu en ten di men to, que acre di to ser o en ten -
di men to de to dos os meus co le gas Se na do res, re a -
jus te não é au men to de sa lá rio. A pró pria ex pres são
”re a jus te“ é de ter mi nan te de que ape nas se faz a sua
ade qua ção, res ti tui-lhe o po der de com pra. Re a jus tar
sa lá rio é dar ao as sa la ri a do a con di ção de com prar o
mes mo pão zi nho e o mes mo fran gui nho pelo equi va -
len te ao pre ço pra ti ca do on tem ou an te on tem. 

Tan to as sim é que a pró pria Cons ti tu i ção as se -
gu ra, no in ci so X do art. 37, a re vi são ge ral e anu al
dos sa lá ri os dos ser vi do res pú bli cos, que de ve rá ser
fe i ta sem pre na mes ma data e sem dis tin ção de ín di -
ce. E vai mais além nos sa Car ta Mag na. Pres cre ve,
em seu art. 40, § 8º que: ”...os pro ven tos de apo sen ta -
do ria e pen sões se rão re vis tos na mes ma pro por ção
e na mes ma data, sem pre que se mo di fi car a re mu ne -
ra ção dos ser vi do res em ati vi da de...“.

Nada dis so, con tu do, vem sen do fe i to nos úl ti -
mos sete anos. O Exe cu ti vo, a bem da ver da de, vem
pra ti can do uma po lí ti ca de re a jus te di fe ren ci a do por
ca te go ri as pro fis si o na is, des de o iní cio.

Se gun do o Mi nis té rio do Pla ne ja men to, 408 mil
ser vi do res já ti ve ram seus sa lá ri os re a jus ta dos nos
úl ti mos sete anos, al guns em per cen tu a is su pe ri o res
a 200%.

Do mes mo Mi nis té rio é a afir ma ção de que gra ti -
fi ca ções ma i o res são da das ao pes so al de ní vel su pe -
ri or para a ma nu ten ção da po lí ti ca do Go ver no de va -
lo ri zar os ser vi do res mais qua li fi ca dos, uma de ci são
que leva em con ta os sa lá ri os pra ti ca dos no mer ca do
de tra ba lho. 

Ain da de acor do com o Mi nis tro do Pla ne ja men -
to, essa mes ma po lí ti ca, no que de pen der do Go ver -
no, de ve rá ser man ti da, isto é, além dos 3,5% de re a -
jus te li ne ar, al gu mas ca te go ri as de ve rão re ce ber au -
men tos me di an te van ta gens e gra ti fi ca ções que po -
de rão ele var al guns sa lá ri os em até 300%. Vale di zer,
Sr. Pre si den te, que, en quan to uns pou cos te rão au -
men tos subs tan ci a is, a ma i o ria per ma ne ce rá pra ti ca -
men te com seus sa lá ri os con ge la dos, o que, sem dú -
vi da, é uma agres são à Cons ti tu i ção. 

Para o pró xi mo Orça men to da União, além do
re a jus te pre vis to na fa i xa dos 3,5%, exis te uma re ser -
va de R$87 mi lhões para au men tar sa lá ri os de ca te -
go ri as não in clu í das no Pla no de Clas si fi ca ção e Car -
re i ra e ou tros R$500 mi lhões para a con tra ta ção de
no vos fun ci o ná ri os. E não pa ram aí os con tras tes que
com põem o pró xi mo Orça men to, algo di fí cil de ser di -
ge ri do pe las clas ses de ser vi do res pú bli cos bra si le i -
ros. Os mi li ta res, que a par tir de 1º de ja ne i ro de 2002
re ce be ri am de 5% a 7% cor res pon den tes à se gun da
par ce la do re a jus te de 28% a eles con ce di do pela
nova lei de re mu ne ra ção, não mais re ce be rão. Fo ram
pe gos de sur pre sa pelo Exe cu ti vo, que, ao re e di tar a
me di da pro vi só ria que lhes ga ran tiu o au men to, sim -
ples men te in se riu mais um ar ti go, jo gan do para 2003
o que de ve ria ser pago em ja ne i ro de 2002. Para esse
e para os ou tros ca sos, a jus ti fi ca ti va do Go ver no é
uma só: o ajus te que pre ci sa fa zer em suas con tas



para cum prir o acor do com o Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal.

Con tra ri an do a pos tu ra do Go ver no, o De par ta -
men to Inter sin di cal de Esta tís ti ca e Estu dos So ci o e -
co nô mi cos – Di e e se, afir ma, ca te go ri ca men te: ”en -
quan to os gas tos do Go ver no Fe de ral com sa lá ri os
dos fun ci o ná ri os pú bli cos au men ta ram 56,97% en tre
1995 e 2001, no mes mo pe río do, as des pe sas com os 
ju ros da dí vi da pú bli ca apre sen ta ram um sal to de
319;29%“. E con clui: ”que a po lí ti ca ex plí ci ta de con -
ten ção dos ven ci men tos dos ser vi do res fe de ra is tem
sido inó cua para pro mo ver o equi lí brio das fi nan ças
pú bli cas“.

Con tu do, é pre ci so que ava li e mos com cu i da do
e con sen so toda essa ques tão. Bem sa be mos que
ava li a ções e es ta tís ti cas são con clu sões ba se a das
em in for ma ções múl ti plas cu jos re sul ta dos nem sem -
pre sa tis fa zem os in ter lo cu to res. Sem pre exis tiu en tre
os que ple i te i am e os que con ce dem um fos so enor -
me che io de obs tá cu los, que pre ci sam ser ven ci dos
an tes de qual quer de ci são. O con sen so é o me lhor re -
sul ta do.

A ques tão sa la ri al é um caso tí pi co em que no
fos so da dis cór dia es tão o Po der Exe cu ti vo, com a
ma nu ten ção de uma po lí ti ca de re a jus tes di fe ren ci a -
dos, os ser vi do res exi gin do 75,48%, o Di e e se afir -
man do que a per da sa la ri al é de 56,07% e, em meio a
tudo isso, im po ten te e sem a quem re cor rer, toda a
so ci e da de bra si le i ra, que a cada dia vê di mi nu ir seu
po der aqui si ti vo. É pre ci so ur gen te men te que um con -
sen so se faça, para que os âni mos não se exal tem.
Por ou tro lado, te mos os pro ble mas que afli gem o Go -
ver no cen tral, que tam bém está em uma si tu a ção
com pli ca da, em uma ”si nu ca de bico“, usan do o jar -
gão po pu lar. Ao mes mo tem po em que acon te ce uma
de sa ce le ra ção da eco no mia e, con se qüen te men te, a
ar re ca da ção ten de a cair, qual quer au men to de gas to
com pes so al pode atin gir o li mi te es ta be le ci do na Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal. 

Não bas tas se tudo isso, so bre o Go ver no ain da
pa i ram as im po si ções do FMI, cujo acor do exi ge do
se tor pú bli co uma eco no mia ma i or de re cur sos para
fa zer face às des pe sas com ju ros e aos en car gos das
dí vi das. Além dis so, deve cum prir a de ter mi na ção do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de en ca mi nhar ao Con -
gres so Na ci o nal, anu al men te, uma pro pos ta de re a -
jus te sa la ri al para os ser vi do res.

Sr. Pre si den te, sem dú vi da, vi ve mos ins tan tes
que exi gem pro fun da re fle xão. Esta mos di an te de
uma faca de dois gu mes e de ve mos es co lher o lado
me nos afi a do, para fe rir me nos a clas se as sa la ri a da
des te País. Te mos à nos sa fren te uma ár dua ta re fa.

Qu an do o pró prio Pre si den te afir ma não es tar sa tis fe -
i to com o que ga nha e nos en via uma pro pos ta de re a -
jus te sa la ri al de 3,5% para os ser vi do res, em bu ti da no 
Orça men to en xu to e com o re ca do de que a nós Con -
gres sis tas cabe es ta be le cer o per cen tu al de re a jus te,
des de que mos tre mos a fon te dos re cur sos, con si de -
ro que aca ba mos de re ce ber o mes mo pre sen te que
um dia os tro i a nos re ce be ram dos gre gos.

Não há jus ti fi ca ti va para tal ati tu de, por ma i o res
que se jam os com pro mis sos do Go ver no, por mais ur -
gen te que seja atin gir as me tas de su pe rá vit fis cal,
quan do o cus to é o so fri men to, a fome do povo, prin ci -
pal men te dos as sa la ri a dos, que há mu i to es tão equi li -
bran do para não ca í rem no fu nil que de sá gua no tris te 
des vão que acu mu la mi lhões de bra si le i ros vi ven do
na mais tris te po bre za. Não há com pro mis so que jus -
ti fi que pe na li zar uma clas se que de sem pe nha pa pel
da ma i or im por tân cia para o de sen vol vi men to do nos -
so País. Afi nal, há sete anos o fun ci o na lis mo re cla ma
por uma re mu ne ra ção mais dig na, que lhes dê con di -
ções de sus ten tar suas fa mí li as. Não que re mos, a
exem plo de inú me ros ca sos já ve ri fi ca dos, que nos -
sos ser vi do res re cor ram a ”bi cos“ para pre en cher as
la cu nas de seu or ça men to do més ti co.

Sr. Pre si den te, meus no bres Co le gas, to dos,
ima gi no eu, já co nhe cem a mi nha pos tu ra. Não sei,
em hi pó te se al gu ma, de fen der o in de fen sá vel como
tam bém não abra ço dis cur sos fá ce is, que, na ma i o ria
das ve zes, ape nas acir ram âni mos e in fla mam si tu a -
ções. Esse, in fe liz men te, é um des ses ca sos para o
qual não exis te de fe sa, nem tão pou co ar gu men tos
que ti rem a ra zão dos ser vi do res. Por ou tro lado, vis -
lum bran do o mo men to do País e do mun do, onde não
há como des fa zer o que já está fe i to, tam bém não nos
é per mi ti do tri lhar os ca mi nhos que de sá güem na in -
sen sa tez e na ir res pon sa bi li da de.

Enten do, sin ce ra men te, que é mais do que jus -
ta, mais do que ne ces sá ria e mais do que ur gen te a
re po si ção sa la ri al de to dos os ser vi do res pú bli cos
des te País. To da via, é pre ci so que o bom sen so e a
sen sa tez vi go rem en tre as par tes.

Então, Sr. Pre si den te, com esse sen ti men to de
apo io aos ser vi do res, com os qua is com par ti lho ser ir -
ri só rio os 3,5% pro pos tos, mas tam bém acre di tan do
ser te me rá ria uma de ci são que pos sa ca u sar mais
es tra gos em nos sa frá gil eco no mia, faço um ape lo a
to dos os Co le gas Con gres sis tas, De pu ta dos e Se na -
do res: va mos, em unís so no, sem di fe ren ças po lí ti -
co-par ti dá ri as, abra çar essa ques tão. O Orça men to já 
nos che gou ao Con gres so. Ha ve re mos – to das as ca -
be ças jun tas, uni das num ide al co mum e pro cu ran do
tri lhar os ca mi nhos mais se re nos – de en con trar os



me i os e os re cur sos que, no mí ni mo, re ti re da vala
dos in jus ti ça dos a hon ra da clas se de nos sos ser vi do -
res pú bli cos.

Tão sé ria é a ques tão, Sr. Pre si den te, que já te -
mos ins ta la da, jun to à Co mis são Mis ta de Orça men to, 
a Sub co mis são de Re a jus te do Ser vi dor Pú bli co,
com pos ta de dois Se na do res e de cin co De pu ta dos
Fe de ra is, da qual, com mu i ta hon ra, sou uma das Se -
na do ras-mem bro. So bre nós, os sete mem bros, não
te nho dú vi da de que pa i ra enor me res pon sa bi li da de,
mas tam bém não te nho a me nor dú vi da de que, com
o apo io e a ir res tri ta so li da ri e da de dos ou tros 587
Con gres sis tas, sa i re mos ven ce do res nes se em ba te,
cujo mé ri to, na re a li da de, per ten ce aos ser vi do res pú -
bli cos.

Se vi ve mos um Esta do de Di re i to, cabe a quem
go ver na cum prir a Cons ti tu i ção. É de ver dos go ver -
nan tes e tam bém nos so de ver como le gis la do res uma 
atu a ção den tro dos pa râ me tros da jus ti ça so ci al e da
le ga li da de, em be ne fí cio de nos sos go ver na dos.

Una mos, pois, nos sas ca be ças, nos sas for ças e 
nos sa mais ve e men te de ter mi na ção no sen ti do de
que, aos ser vi do res pú bli cos, jus ti ça seja fe i ta.

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

ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo re i ra Men des.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to à tri bu na
des ta Casa para no va men te dis cu tir a Me di da Pro vi -
só ria nº 2166, co nhe ci da no meu Esta do como Me di -
da Pro vi só ria nº 2080, sua nu me ra ção an te ri or.

Vale fa zer um bre ve his tó ri co: a Me di da Pro vi só -
ria nº 2.166 pro põe pro fun das mo di fi ca ções no Có di -
go Flo res tal Bra si le i ro, com as qua is, em sua ma i o ria,
con cor do. São pou quís si mos os pon tos de di ver gên -
cia que te mos com re la ção à Me di da. E, diga-se de
pas sa gem, a pro pos ta do Go ver no é a pro pos ta do
Co na ma. Um de les, o que mais toca de per to aos in te -
res ses do meu Esta do de Ron dô nia, é exa ta men te o
ar ti go 16, que au men ta na Ama zô nia a área da re ser -
va le gal na pro pri e da de pri va da de 50 para 80%, ras -
gan do, com isso, o art. 5E, in ci so XXXVI, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, que es ta be le ce 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“. 

Então, como fi cam to dos os pro pri e tá ri os des te
imen so País que, ao com pra rem as suas pro pri e da -
des ru ra is, ti nham as se gu ra do e ga ran ti do o di re i to de 
po der ex plo rar 50% da sua área e, ago ra, se vêm obri -
ga dos, por for ça des se dis po si ti vo da Me di da Pro vi só -

ria ori gi nal na pro pos ta do Go ver no, a pre ser var 80%
da sua área? 

Isso é, an tes de tudo, ab so lu ta men te ile gal e in -
cons ti tu ci o nal. 

Mas, mes mo as sim, in sis tem es ses am bi en ta lis -
tas de plan tão, que não têm ne nhum com pro mis so
com o Bra sil, ne nhum com pro mis so, na ver da de, com 
a Ama zô nia, ape nas fa zem esse jogo, eu di ria, atu al,
mo der no, de dis cu tir meio am bi en te, de fa lar em pro -
te ção da ár vo re, por que é chi que dis cu tir a ár vo re, é
chi que dis cu tir a ques tão da flo res ta. Mas não se pre -
o cu pam com a re a li da de do povo que vive na Ama zô -
nia, e aí falo es pe ci fi ca men te do meu Esta do, onde há 
uma si tu a ção sui ge ne ris.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (Sem Par ti do – TO) –
No bre Se na dor Mo re i ra Men des, per mi te-me V. Exª
um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com
todo pra zer, emi nen te Se na dor.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (Sem Par ti do – TO) – É
com mu i ta sa tis fa ção, meu que ri do Se na dor Mo re i ra
Men des, que ouço V. Exª tra tar des sa ma té ria de im -
por tân cia fun da men tal para a so bre vi vên cia ou para o 
de sas tre fi nal de su ca te a men to da re gião Nor te do
nos so País. Nós con cor da mos com o Go ver no quan -
do pre ten de es ta be le cer uma po lí ti ca de pre ser va ção
am bi en tal. Essa é uma ne ces si da de em to dos os qua -
dran tes do Pla ne ta. Nós es ta mos a as sis tir, fre qüen -
te men te, mu dan ças cli má ti cas que vêm de ma ne i ra
di re ta pro vo can do ma le fí ci os so bre a Ter ra e, por con -
se guin te, so bre seus ha bi tan tes. Mas o que há, na re -
a li da de, é a ne ces si da de de se fa zer um es tu do por -
me no ri za do das po ten ci a li da des, so bre tu do da re gião 
Nor te, que é a re ser va flo res tal que ain da exis te e, às
ve zes, re ser va de cer ra do, por que o res to do País foi
to tal men te de vas ta do. E aí se quer re cu pe rar uma po -
lí ti ca mal for mu la da ao lon go de to dos es ses anos e
in vi a bi li zar uma re gião que é a fron te i ra do de sen vol -
vi men to do nos sos País. Ain da há pou co, ouvi o Se na -
dor Ber nar do Ca bral re la tar as agru ras por que pas -
sam os nor des ti nos. Eu sem pre acre di tei que a Ama -
zô nia, que a re gião Nor te, se ria a so lu ção para a
seca, res pe i ta do, evi den te men te, o ideá rio e o amor
de cada um pela sua ter ra, por que, às ve zes, não se
con se gue ti rar o nor des ti no do seu lu gar, ain da que
ele sa i ba que não vai con se guir ali men tar a sua fa mí -
lia por fal ta de con di ções como água, ali men to e tudo
o mais. Res pe i ta do isso, sem pre en ten di que a so lu -
ção para a seca do Nor des te, per se gui da há cer ca de
150 anos ou mais, con for me dis se o nos so no bre Se -
na dor Ber nar do Ca bral, já foi ten ta da e não deu cer to.



Ago ra, que rer es ta be le cer que 80% das re ser vas flo -
res ta is te nham que per ma ne cer in tac tas é, na re a li da -
de, que rer in vi a bi li zar a Ama zô nia. Por tan to, cum pri -
men to a Co mis são Mis ta do Con gres so Na ci o nal que
ana li sou e exa mi nou a Me di da Pro vi só ria que tra ta do
Có di go Flo res tal e con ci to a to dos os Srs. Con gres sis -
tas para que fa çam um acor do com o Go ver no Fe de -
ral, que pa re ce que, ago ra, sa ben do que de ve rá per -
der a pa ra da, está con vo can do os Par la men ta res
para um acor do. Quem sabe, te re mos, com a im plan -
ta ção do zo ne a men to eco nô mi co e eco ló gi co, vas tas
áre as onde não se po de rá der ru bar ne nhu ma ár vo re.
E nós va mos con cor dar com isso, pois esse é um ca -
mi nho. Mas ha ve rá re giões em que po de rão ser der -
ru ba das até 80%, de i xan do, evi den te men te, a co ber -
tu ra flo res tal mí ni ma e, ali, sim, po der-se-á fa zer com
que a Ama zô nia seja, efe ti va men te, o ce le i ro do Bra sil 
e o do mun do, atra vés de uma po lí ti ca bem con du zi -
da, do tipo auto-sus ten tá vel, como sem pre fa la mos e
ain da não exe cu ta mos. Por tan to, cum pri men to V. Exª
e cre io que o Con gres so está em con di ções de di a lo -
gar pela úl ti ma vez com o Go ver no e, se não con se -
guir seu ob je ti vo, ir para a de ci são des sa me di da pro -
vi só ria no voto.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, agra de ço o apar te de V. Exª,
que in cor po ro ao meu pro nun ci a men to.

É uma luta re al men te mu i to di fí cil, por que a mí -
dia tem, de li be ra da men te, dis tor ci do a ver da de. E não 
en ten do por que isso acon te ce. Por que não pu bli cam
os fa tos como ver da de i ra men te acon te cem? Nos úl ti -
mos trin ta dias, to dos os jor na is e re vis tas do País –
bas ta que te nha mos a pa ciên cia de pro cu rar e ler –,
bem como as re des de te le vi são, têm pu bli ca do e di -
vul ga do ar ti gos e re por ta gens so bre o as sun to, sem
que re pre sen tem in te i ra men te a ver da de. Isso é gra -
ve. Em to dos os ca sos, di vul gam que nós, Par la men -
ta res, so bre tu do na Co mis são Mis ta da qual faço par -
te como vice-pre si den te, es ta mos apro van do uma
pro pos ta para des ma tar 80% da Ama zô nia. 

Isso é uma men ti ra des la va da. E ne nhum ór gão
de im pren sa se dá ao tra ba lho de cor ri gir e di zer a ver -
da de. Ou tro dia, em uma re u nião da Co mis são, che -
guei a per gun tar se não es ta ría mos fa lan do gre go, la -
tim ou ára be, e que ne nhum dos jor na lis tas bra si le i ros
pode en ten der o que ver da de i ra men te es ta mos dis cu -
tin do? Então, não con si go en ten der por que essa dis -
tor ção da ver da de, por que não se co lo ca a co i sa como 
ela é, já que não es ta mos de vas tan do a Ama zô nia.

No meu Esta do – e te nho cer te za de que tam -
bém em Ro ra i ma e no Ama pá –, a im pren sa in sis te
em di zer que a nos sa pro pos ta na Co mis são Mis ta

que dis cu te a Me di da Pro vi só ria nº 2.166 é no sen ti do
de au to ri zar o des ma ta men to de 80% da co ber tu ra
flo rís ti ca da Ama zô nia. Vou re pe tir: men ti ra des la va -
da, por que há in te res se em não se le var essa ver da de 
ao povo bra si le i ro. E por quê? 

Na mi nha opi nião, essa ques tão de de fe sa do
meio am bi en te é ape nas um pano de fun do, é, ver da -
de i ra men te, uma or ques tra ção – e vou re pe tir o que
te nho dito vá ri as ve zes – pro mo vi da por ONGs in ter -
na ci o na is que têm o de se jo e a in ten ção de li be ra da
de não per mi tir o de sen vol vi men to da Ama zô nia.

Qu e ro ci tar ape nas uns qua tro tó pi cos para jus -
ti fi car esse meu po si ci o na men to.

Um de les é a soja pro du zi da no cer ra do do nor te 
do Mato Gros so, que não é trans gê ni ca e não tem
sub sí di os como os que dão os go ver nos eu ro peu e
ame ri ca no, que di zem gas tar US$1 bi lhão por mês ou
dia. Mes mo com o sub sí dio, com a soja trans gê ni ca, o 
nor te do Mato Gros so pro duz soja a US$10 mais ba -
ra to por to ne la da e a está co lo can do nos mer ca dos
in ter na ci o na is por meio da hi dro via do Rio Ma de i ra,
do meu Esta do, que co me ça em Por to Ve lho, a um
cus to mais ba ra to de fre te. Tam bém está in ves tin do
na hi dro via Ara gua ia-To can tins, que as ONGs já co -
me çam a ten tar in vi a bi li zar – todo mun do sabe dis so,
pois está em to dos os jor na is. To das as hi dro vi as, um
meio de trans por te eco nô mi ca e eco lo gi ca men te
mais cor re to que as es tra das, por exem plo, as ONGs
es tão ten tan do in vi a bi li zar.

Vou dar um ou tro exem plo, que é o da ma de i ra.
Re ce bi, há pou co, um fax de um ami go e ci da dão a
quem Ron dô nia deve mu i to, um pi o ne i ro e ma de i re i ro. 
Hoje, ma de i re i ro, le i te i ro e pro du tor ru ral pa re cem no -
mes fe i os, por que as pes so as es tão co me çan do a ter
oje ri za por es sas ati vi da des eco nô mi cas, es que cen -
do-se que suas bo cas são ali men ta das exa ta men te
por pro du to res ru ra is, por ma de i re i ros que es tão nes -
sas fren tes pro du zin do o ali men to que o Bra sil con so -
me. Ele me fez um aler ta no sen ti do de que, hoje, o
Iba ma não exi ge mais a re po si ção flo res tal no caso do 
des ma ta men to, por que há até dois anos o ma de i re i ro
pri me i ra men te ti nha que pa gar de ter mi na da im por -
tân cia, a tí tu lo de re po si ção flo res tal, ao Iba ma, que a
de ve ria apli car no plan tio de no vas flo res tas de es -
sên ci as exó ti cas, mas nun ca o fez. Até hoje, o Iba ma
não diz para onde fo ram es ses mi lhões e mi lhões de
re a is pa gos pelo se tor ma de i re i ro da Ama zô nia e, pior 
do que isso, já não exi ge mais a re po si ção flo res tal
das nos sas ma de i re i ras ins ta la das na Ama zô nia. Elas 
só po dem, hoje, ex plo rar o ma ne jo sus ten ta do. Se -
gun do in for ma ção que re ce bi, o ma ne jo sus ten ta do
dá para pro du zir, no má xi mo, um me tro cú bi co de ma -



de i ra por hec ta re. Isso que o Mi nis té rio do Meio Ambi -
en te tan to pro pa la como so lu ção para a Ama zô nia é
um en go do. 

Já o re flo res ta men to in dus tri a li za do, com es -
sên ci as exó ti cas, pode pro du zir até 260 me tros cú bi -
cos por hec ta re. O que isso sig ni fi ca? O Iba ma não
exi ge mais e toma uma sé rie de me di das ad mi nis tra ti -
vas para im pe dir e di fi cul tar, in clu si ve, a con ces são da 
au to ri za ção do ma ne jo. Hoje, para se ti rar a con ces -
são para o ma ne jo flo res tal é uma luta; são seis me -
ses, no mí ni mo, de idas e vin das ao ór gão, inú me ros
pa péis, cer ti dões, pro je tos para di fi cul tar a vida do
ma de i re i ro, as sim como fa zem tam bém com o pe que -
no pro du tor ru ral, para ele po der ti rar um me tro cú bi -
co, em mé dia, por hec ta re de ma de i ra boa. 

Os po vos ame ri ca no, eu ro peu e asiá ti co – e, so -
bre tu do, o asiá ti co – que es tão re flo res tan do os seus
pa í ses com ma de i ra de lei, vão, da qui a 10, 12 anos,
ter uma quan ti da de de ma de i ra in fi ni ta men te ma i or
do que a nos sa. Não va mos ter nada, por con ta des sa
po lí ti ca xe nó fo ba do Go ver no Fe de ral, do Mi nis té rio
do Meio Ambi en te e do Iba ma. 

Sr. Pre si den te, o que me leva a essa con clu são? 
Pen so que exis te al gu ma co i sa por trás de tudo isso
que não é a ques tão do meio am bi en te, isso é ape nas 
um pano de fun do. Veja que as po pu la ções do Acre,
de Ron dô nia e, há quan tos anos, do pró prio Mato
Gros so lu tam para con se guir con so li dar as es tra das e 
as pon tes que pos sam dar aces so à tão so nha da sa í -
da para o Pa cí fi co, a par tir do Esta do do Ron dô nia ou
a par tir do Esta do do Acre. Isso vai ba ra te ar ain da
mais os nos sos pro du tos, a nos sa soja, as nos sas
ma de i ras pro du zi das nos Esta dos de Ron dô nia, Mato 
Gros so e da Ama zô nia.

Há uma di fi cul da de de se con se guir con ven cer o 
Go ver no Fe de ral e há até exi gên cia das ONGs. Qu an -
do se co lo ca no PPA uma pro pos ta para al gu ma co i sa 
nes se sen ti do, lá vêm as ONGs no va men te in sis tin do
que não pode, que tem que re ti rar, que não pode ha -
ver hi dro via, não pode ha ver cons tru ção, que vai pas -
sar a 30 qui lô me tros de uma al de ia in dí ge na, que vai
pas sar ao lado de uma flo res ta, e vai por aí. E mais,
Srª Pre si den te, para in vi a bi li zar a Ama zô nia, as
ONGs di zem que a Me di da 2.166, na ver da de, não
tem nada a ver com o meio am bi en te, mas, sim, com o 
en fra que ci men to da eco no mia da Ama zô nia.

A fron te i ra agrí co la já avan çou, não adi an ta fa lar 
nada por que ela já está con so li da da, ela exis te, ver -
da de i ra men te, em Mato Gros so e em Ron dô nia. Não
que rem sua con so li da ção, por que se qui ses sem, a
sa í da se ria, in dis cu ti vel men te, o zo ne a men to so ci o e -
co ló gi co e eco nô mi co. Mas nem isso mais ace i tam,

por que a cada pas so que da mos, de mos tran do von ta -
de de di a lo gar e que os Esta dos no Nor te bra si le i ro,
que Ron dô nia, so bre tu do, se pre o cu pam com o meio
am bi en te, lá vêm eles, no va men te, co lo can do al gu -
mas con di ções im pos sí ve is de se ad mi tir. 

Por exem plo, ouço al guns Se na do res se re fe ri -
rem ao zo ne a men to, não ace i tan do-o por que en ten -
dem que os Go ver nos es ta du a is e suas Assem bléi as
Le gis la ti vas não têm a res pon sa bi li da de ne ces sá ria
na ques tão do meio am bi en te. Como se os Par la men -
ta res dos Esta dos, Srª Pre si den te, fi zes sem, nas
Assem bléi as Le gis la ti vas, re u niões de la va de i ras, de
co ma dres. É um ab sur do não se cre di tar essa res pon -
sa bi li da de aos Par la men ta res dos Esta dos da Ama -
zô nia, mas esse é o ar gu men to usa do hoje.

Mas que ro con ti nu ar para di zer que, que i ram
eles ou não, a fron te i ra agrí co la já avan çou.

Qu e ro re pe tir o que já dis se vá ri as ve zes des ta
Tri bu na: Ron dô nia tem sido um exem plo, pois o ca mi -
nho cor re to é o zo ne a men to so ci o e co ló gi co e eco nô -
mi co, por que ele é ra ci o nal, in te li gen te e, ver da de i ra -
men te, pro te ge o meio am bi en te. 

Srª Pre si den te, no Esta do de Ron dô nia, hoje, há 
cer ca de 85 mil pe que nas pro pri e da des que ex plo ram 
a ati vi da de agro pas to ril. So mos gran des pro du to res
de café, de le i te e de grãos. Te mos cer ca de 51% da
nos sa co ber tu ra flo rís ti ca ab so lu ta men te in tac ta –
isso está de fi ni do na nos sa lei de zo ne a men to e esta
re pre sen ta do por flo res tas na ci o na is e es ta du a is, por
re ser vas bi o ló gi cas, por re ser vas in dí ge nas, to das
elas de mar ca das e res pe i ta das.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re pi to: o
zo ne a men to é a so lu ção. 

Lá no nos so Esta do, Ron dô nia, já não es ta mos
con se guin do con ter a po pu la ção. To dos vi vem ver da -
de i ra men te an gus ti a dos, ten do em vis ta o de sas tre
pro vo ca do na eco no mia do Esta do pela ma nu ten ção
des sa me di da pro vi só ria, nos ter mos em que ela está
co lo ca da – hoje já é uma re a li da de – com efe i tos al ta -
men te no ci vos ao Esta do. 

Srª Pre si den te, a ar re ca da ção do Esta do caiu
sen si vel men te este ano, não ape nas por con ta da
que da do pre ço do café, que é uma re a li da de na ci o nal 
e mun di al – e lá sen ti mos esse re fle xo, por que, como
dis se, so mos gran des pro du to res de café – , mas por -
que a ati vi da de eco nô mi ca, como um todo, caiu.

Srª Pre si den te, o Ban co da Ama zô nia, que, his -
to ri ca men te, fi nan ci ou as la vou ras do pro du tor ru ral
de Ron dô nia – e quan do digo fi nan ci a men to não es -
tou fa lan do de mi lhões de re a is, falo de pe que nos fi -
nan ci a men tos de até R$5 mil – , in ves tiu, no pas sa do,



R$110 mi lhões no Esta do de Ron dô nia. Este ano –
pas mem V. Exªs – tais fi nan ci a men tos não che ga ram
a R$5 mi lhões por ca u sa des ta me di da pro vi só ria.
Para que o pro du tor faça em prés ti mos, o Basa, hoje,
exi ge que ele aver be os 80% para po der ter aces so ao 
cré di to, o que é ab so lu ta men te ina ce i tá vel! Isso tem
pro vo ca do na po pu la ção do Esta do de Ron dô nia cer -
ta re bel dia e a le va do a uma de so be diên cia ci vil.

Srª Pre si den te, para en cer rar, faço aqui um re la -
to. Na úl ti ma se gun da-fe i ra es ti ve mos re u ni dos na ci -
da de de Ji-Pa ra ná, jun ta men te com 45 en ti da des re -
pre sen ta ti vas da so ci e da de ci vil do Esta do – as so ci a -
ções co mer ci a is, clu bes de di re to res lo jis tas, co o pe -
ra ti vas de cré di to, Ordem dos Advo ga dos do Bra sil,
lo jas ma çô ni cas, sin di ca to dos em pre ga do res, sin di -
ca to dos em pre ga dos – para dis cu tir a Me di da Pro vi -
só ria 2.166 e a sua in sen sa tez. Lá es ti ve mos para pe -
dir cal ma à po pu la ção para aque la ques tão que está
se trans for man do em um bar ril de pól vo ra pres tes a
ex plo dir.

Srª Pre si den te, pas sa rei a ler o que foi apro va do
na re u nião em Ji-Pa ra ná, de no mi na do como ”Mo vi -
men to Ron dô nia é Nos sa“ e a ”Car ta de Ji-Pa ra ná“,
subs cri ta por 45 en ti da des re pre sen ta ti vas da so ci e -
da de ci vil do Esta do.

No úl ti mo dia 10 de se tem bro de 2001, 
a co mu ni da de ron do ni en se, re pre sen ta da
pe las en ti da des da so ci e da de ci vil or ga ni za -
da, in fra-re la ci o na das, re u ni das em Ji-Pa ra -
ná com o ob je ti vo de dis cu tir o teor do tex to
da Me di da Pro vi só ria Nº 2.166-66, con ver ti -
da em Pro je to de Lei que al te ra e acres ce
dis po si ti vos à Lei nº 4.771, de 15 de se tem -
bro de 1965, que ins ti tu iu o de no mi na do Có -
di go Flo res tal, de li be rou, se ne ces sá rio for,
ado tar me di das de mo bi li za ção em ca rá ter
es ta du al na de fe sa dos le gí ti mos in te res ses
do Esta do de Ron dô nia, além de tor nar pú -
bli co o que se se gue:

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to. Faz soar
a cam pa i nha.)

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Srª
Pre si den te, peço a com pre en são de V. Exª para que
eu pos sa ler este do cu men to ex tre ma men te im por -
tan te para a co mu ni da de do meu Esta do. 

O Bra sil pre ci sa sa ber dis so, Srª Pre si den te! 
Pros si go:

1. A qua li da de de vida e o bem es tar
so ci al são ob je ti vos ele men ta res e per ma -

nen tes de to dos, tan to para o pre sen te
quan to para o fu tu ro;

2. Por isso, o jo vem Esta do de Ron dô -
nia de man dou mais de 14 anos de es tu dos
e mi nu ci o sos le van ta men tos téc ni co-ci e ní i -
cos (e de da dos), na ela bo ra ção do seu zo -
ne a men to so ci o e co nô mi co eco ló gi co na es -
ca la de 1:250.000, sen do o úni co Esta do
da Fe de ra ção a dis por des te mo der no ins -
tru men to e a de ter, por con se qüên cia, uma
con sis ten te ex pe riên cia em mé to dos e pro -
gra mas fun da dos no de sen vol vi men to sus -
ten tá vel.

3. Essa ex pe riên cia opor tu ni zou o
des ta que de 74 (se ten ta e qua tro) áre as de
pre ser va ção per ma nen te, clas si fi ca das
como re ser vas bi o ló gi cas, es ta ções eco -
ló gi cas, par ques es ta du a is e na ci o na is,
flo res tas na ci o na is, re ser vas e ex tra ti vis -
tas e re ser vas in dí ge nas (to das de mar ca -
das e res pe i ta das), e mais as áre as de
con ser va ção dos re cur sos na tu ra is pas sí ve -
is de uso sob ma ne jo sus ten tá vel que, no
con jun to, per fa zem 51% dos 238 mil km² de
su per fí cie do Esta do, nú me ro que, por si só,
já der ru ba o pí fio e des tor ci do ar gu men to de 
que o Esta do de Ron dô nia pre ten de des ma -
tar 80% das suas flo res tas;

4. O zo ne a men to, nos mol des pre co -
ni za dos, per mi te a pre ser va ção de 70% dos
238 mil km², pois dis ci pli na a ocu pa ção e a
ex plo ra ção se le ti va, apro ve i tan do, de for ma
equi li bra da, as po ten ci a li da des e pe cu li a ri -
da des de cada zona e sub zo na, pre vis ta no
zo ne a men to;

5. Por tudo isso, as en ti da des sig na tá -
ri as se po si ci o nam a fa vor da con ver são da
Me di da Pro vi só ria nº 2.166-66 em Lei que
mo di fi ca rá o tex to ori gi nal do Có di go Flo res -
tal, com a re da ção, e nos ter mos em que foi
apro va da na Co mis são Mis ta, uma vez que
as sen ta de for ma ade qua da e equi li bra da,
re cep ci o nan do o zo ne a men to so ci o e co nô -
mi co-eco ló gi co como fer ra men ta in dis pen -
sá vel ao de sen vol vi men to sus ten ta do, de fe -
sa do meio am bi en te e da bi o di ver si da de,
de for ma a as se gu rar o fu tu ro dig no de to -
dos;

6. Entre tan to, en ten dem que a po pu la -
ção do ex-Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia
pode cor rer o ris co de ser pe na li za da exa ta -



men te por ter sa í do na fren te e de pos su ir o
mo de lo do zo ne a men to so ci o e co nô mi -
co-eco ló gi co;

7. Tam bém re fu tam qual quer ar gu -
men to sem sus ten ta ção téc ni ca, emi ti do por 
pes so as ou en ti da des que des co nhe cem a
Ama zô nia, a sua di ver si da de e, so bre tu do,
ig no ram os bra si le i ros que lá vi vem, sem fa -
lar que so bre tais pes so as pesa a sus pe i ção 
de es ta rem , even tu al men te, a ser vi ço de in -
te res ses es tra nhos ao nos so povo e à nos sa 
re a li da de, com o cla ro e in com pre en sí vel
ob je ti vo de in vi a bi li zar o de sen vol vi men to da 
re gião;

8. Os da dos do Iba ma/Ema ter ates -
tam que, hoje, em Ron dô nia, o nú me ro de
que i ma das vem re du zin do sen si vel men te;

9. Os sig na tá ri os não pug nam e nem
se co lo cam como adep tos da de sor dem e
da de so be diên cia, mas não irão to le rar ar -
gu men tos des pro vi dos de con sis tên cia e co -
nhe ci men to que pos sam se re ve lar con tra
os le gí ti mos e ina li e ná ve is di re i tos do povo
de Ron dô nia e o seu de sen vol vi men to sus -
ten ta do;

10. A so ci e da de ron do ni en se está
pro van do que é ca paz de con vi ver pa cí fi ca e 
har mo ni o sa men te com a na tu re za e dela re -
ti rar as fon tes para o seu de sen vol vi men to
de for ma ci en tí fi ca e mais jus ta, sem di zi -
má-la. Daí a ra zão do cres ci men to do Esta -
do de Ron dô nia a uma taxa mais de qua tro
ve zes su pe ri or aos ín di ces ob ser va dos no
País, 21% su pe ri or ao vi zi nho Esta do do
Ama zo nas e 123% su pe ri or ao Esta do do
Pará.

Assim, re gis tram as en ti da des subs cri to ras de
for ma fir me e con vic ta o com pro mis so de Ron dô nia
com o meio am bi en te, en ten den do o zo ne a men to
so ci o e co nô mi co-eco ló gi co como ins tru men to ade -
qua do ao de sen vol vi men to sus ten ta do e ten do sem -
pre o ho mem como seu ob je ti vo fi nal. Mas per ma ne -
cem fir mes no pro pó si to de não ce der às pres sões
de en ti da des am bi en ta lis tas des com pro me ti das com 
es ses prin cí pi os, pres sões es tas agra va das com a
fal ta de diá lo go do Go ver no Fe de ral com os Esta dos 
da Re gião, no to can te à Me di da Pro vi só ria nº
2.166-66. Re gis tram, por fim, que a so ci e da de ron -
do ni en se está pron ta a se mo bi li zar e ado tar me di -
das drás ti cas na de fe sa da qui lo que en ten de ser
seu le gí ti mo e ina li e ná vel di re i to – in dis pen sá vel à

so bre vi vên cia do seu povo e ga ran tia de es pe ran ça
para as ge ra ções fu tu ras.

Srª Pre si den te, peço a trans cri ção des te do cu -
men to, as sim como do que me foi en ca mi nha do pelo
em pre sá rio Ade mar Su kel, do meu Esta do. 

Fi na li zo com uma fra se que foi dita, nes se even to 
de Ji-Pa ra ná, pelo ex-De pu ta do Fe de ral Anto nio Mo ri -
mo to, um pa u lis ta, hoje ron do ni en se de co ra ção, como 
eu, pi o ne i ro, ra di ca do lá há qua se trin ta anos. Di zia ele: 
”che ga mos a Ron dô nia como pi o ne i ros e es ta mos cor -
ren do o ris co de sair da qui como pi o tá ri os“.

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

Se na dor Mo re i ra Men des

ENTIDADES PARTICIPANTES

1 – Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Ari que mes
2 – Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Ca co al
3 – Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Ji-Pa ra ná
4 – Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Pi men ta
Bu e no
5 – Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Pre si den te 
Mé di ci
6 – Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Ro lim de
Mou ra
7 – Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Vi lhe na
8 – Asso ci a ção das Indús tri as Ma de i ro-Mo ve le i ra do 
Esta do de Ron dô nia
9 – Asso ci a ção dos Empre en de do res Empre te cos
de Ji-Pa ra ná
10 – Asso ci a ção dos Enge nhe i ros, Arqui te tos e
Agrô no mos do Vale do Ji-Pa ra ná
11 – Asso ci a ção dos Jo vens Empre en de do res de
Ron dô nia
12 – Asso ci a ção dos Pe cu a ris tas de Ari que mes
13 – Asso ci a ção dos Pro du to res Ru ra is de Boa
Espe ran ça
14 – Asso ci a ção dos Su per mer ca dis tas de Ron dô -
nia
15 – Asso ci a ção Ron do ni en se de Mu ni cí pi os
16 – Asso ci a ção Ru ral de Pi men ta Bu e no
17 – Asso ci a ção Ru ral de Pre si den te Mé di ci
18 – Asso ci a ção Ru ral de Ron dô nia
19 – Asso ci a ção Vi lhe nen se de Agro pe cu a ris tas
20 – Câ ma ra dos Di ri gen tes Lo jis tas de Ca co al
21 – Câ ma ra dos Di ri gen tes Lo jis tas de Ji-Pa ra ná



22 – Câ ma ra dos Di ri gen tes Lo jis tas de Vi lhe na
23 – Câ ma ra Se to ri al do Café do Esta do de Ron dô -
nia
24 – Co o pe ra ti va de Cré di to de Ji-Pa ra ná
25 – Co o pe ra ti va de Cré di to de Pi men ta Bu e no
26 – Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do de Ron dô -
nia
27 – Fe de ra ção das Câ ma ras de Di ri gen tes Lo jis tas
do Esta do de Ron dô nia
28 – Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do de Ron dô -
nia
29 – Fun do Emer gen ci al da Fe bre Afto sa do Esta do
de Ron dô nia
30 – Li ons Clu be de Ji-Pa ra ná-Cen tro
31 – Loja Ma çô ni ca Hu ma ni da de e Fra ter ni da de
32 – Mo vi men to Acor da-Ji-Pa ra ná
33 – Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – RO
34 – Ordem dos Ve re a do res de Ro dô nia
35 – SEBRAE – RO
36 – Sin di ca to da Po lí cia Ci vil do Esta do de Ron dô -
nia
37 – Sin di ca to das Empre sas de Trans por te Ro do -
viá rio de Pas sa ge i ros do Esta do de Ron dô nia
38 – Sin di ca to das Empre sas de Tu ris mo do Esta do
de Ron dô nia
39 – Sin di ca to das Indús tri as de Trans for ma ção de
Ma de i ras da Re gião Cen tral do Esta do de Ron dô nia
40 – Sin di ca to das Indús tri as Ma de i re i ras de Vi lhe na
41 – Sin di ca to dos Lo jis tas de Ji-Pa ra ná
42 – Sin di ca to dos Ser vi do res Fe de ra is do Esta do
de RO – Fi li a do à CUT
43 – Sin di ca to dos Tra ba lha do res da Edu ca ção do
Esta do de Ron dô nia – Fi li a do à CUT
44 – Sin di ca to Ru ral de Espi gão do Oes te
45 – Sin di ca to Ru ral de Pi men ta Bu e no

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Car los Pa tro cí nio, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pela
Srª Mar lu ce Pin te, Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – V. Exª
será aten di do de acor do com o Re gi men to da Casa.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce li -
no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Srª Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, hoje é um dia mais do que opor tu no 
para se tra tar de um as sun to de in te res se na ci o nal,
de in te res se do povo bra si le i ro e que, ao mes mo
tem po, exer ce uma co ne xão com os in te res ses in ter -

na ci o na is. Re fi ro-me à par ti ci pa ção dos ci da dãos do
mun do in te i ro na uti li za ção dos me i os de trans por te
aé reo. Nes ta hora não se pode de i xar o Bra sil sem um 
de ba te pro fun do so bre a si tu a ção dos ae ro por tos bra -
si le i ros. 

Já abor dei este as sun to da tri bu na e, hoje, até
em de cor rên cia do dra ma que está vi ven do a na ção
nor te-ame ri ca na, o Bra sil não pode fi car in di fe ren te à
si tu a ção em mu i tos ae ro por tos bra si le i ros, por exem -
plo, de Mi nas, do Rio de Ja ne i ro, de São Pa u lo, en fim,
de to dos os Esta dos da Fe de ra ção.

É cla ro que o as sun to pre o cu pa a to dos, e vem
pre o cu pan do há mu i tos anos, mas quan do ocor re
uma tra gé dia da di men são da que pre sen ci a mos em
Nova York, é que os co ra ções e as men tes se vol tam
para o pro ble ma. A ins ti tu i ção par la men tar, le gí ti ma
re pre sen tan te do sen ti men to e da von ta de na ci o nal,
pre ci sa par ti ci par des se de ba te. Não há dú vi da de
que o ae ro por to de Con go nhas, em São Pa u lo, o San -
tos Du mont, no Rio de Ja ne i ro, e o da Pam pu lha, em
Belo Ho ri zon te, ofe re cem ris cos e pre o cu pam a to dos 
que uti li zam a avi a ção do País. A mo vi men ta ção nes -
ses três ae ro por tos tri pli cou e nós que, per ma nen te -
men te, qua se to das as se ma nas, es ta mos as sis tin do, 
nes sas ca pi ta is, ao em bar que e ao de sem bar que de
pas sa ge i ros, fi ca mos pre o cu pa dos com a fal ta de um
de ba te con cre to e ob je ti vo so bre a avi a ção ci vil no
Bra sil.

Co me ça rei pelo meu Esta do, pela mi nha ter ra,
pela mi nha Belo Ho ri zon te. O pe que ni no ae ro por to da 
Pam pu lha era con si de ra do como o de pi o res con di -
ções den tre os ae ro por tos das ca pi ta is bra si le i ras. A
se gu ran ça era pra ti ca men te ne nhu ma, a pis ta de
ater ris sa gem es ta va em si tu a ção pre cá ria e o abri go
do ae ro por to era mo des to. Por isso mes mo, an tes de
as su mir o Go ver no do Esta do, exa mi na mos o as sun to 
de ti da men te, quan do ou vi mos as au to ri da des do Mi -
nis té rio da Ae ro náu ti ca, es pe ci a lis tas e téc ni cos no
as sun to.

Tam bém, an tes de to mar pos se no car go, es ti -
ve mos na Ale ma nha, em Düs sel dorf, para dis cu tir o
as sun to com uma ins ti tu i ção lo cal – que não sei se
ain da exis te –, de di ca da à aná li se de ae ro por tos. Pre -
ten día mos a cons tru ção de um novo ae ro por to para
ser vir a Belo Ho ri zon te e a Mi nas. Man ti ve mos um de -
ba te por mais de 12 ho ras e a equi pe con clu iu que o
ae ro por to de Con fins se ria lo ca li za do em lo cal ade -
qua do, per fe i ta men te com pa tí vel com o in te res se da
avi a ção na ci o nal. Um ae ro por to não deve ser lo ca li -
za do nas pro xi mi da des da ci da de e o ae ro por to da
Pam pu lha está lo ca li za do den tro da ci da de de Belo
Ho ri zon te, en quan to o ae ro por to de Con fins está



mais dis tan te. Gas ta mos de US$400 mi lhões mas
cons tru í mos um ter mi nal de pas sa ge i ros de 84 mil
me tros qua dra dos com uma ca pa ci da de de cin co mi -
lhões de pas sa ge i ros/ano.

 Em vi a gens nas ae ro na ves bra si le i ras, os pró -
pri os pi lo tos cha ma vam-me à ca bi ne para fe li ci tar o
Esta do de Mi nas Ge ra is pela ini ci a ti va – de co mum
acor do com o Go ver no Fe de ral – de cons tru ir o Ae ro -
por to Inter na ci o nal Alter na ti vo, que iria re sol ver o pro -
ble ma do trans por te aé reo no Esta do.

O Ae ro por to de Con fins foi ina u gu ra do – um
acon te ci men to sin gu lar, que re per cu tiu no Bra sil in te i -
ro. Ao mes mo tem po, ha via a in for ma ção de que, Fi -
nal men te, Mi nas Ge ra is dis pu nha de ae ro por to que
po de ria ser vir tam bém al ter na ti va men te, aos Esta dos 
de São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro.

Srª Pre si den te, de um mo men to para o ou tro, o
iní cio da ope ra ção do Foc ker e a mo bi li za ção do
lobby con tri bu í ram de for ma de ci si va para que pra ti -
ca men te todo o trans por te aé reo, de car ga e, prin ci -
pal men te, de pas sa ge i ros, vol tas se para o Ae ro por to
da Pam pu lha. O Ae ro por to está en ga la na do: pro pa -
gan da, aten ções, todo pe que no. É pre ci so que se te -
nha mu i to cu i da do até na che ga da ao ae ro por to, por -
que a mo vi men ta ção é tão gran de, que às ve zes te -
mos que de i xar o car ro an tes do lo cal e, ma las em
mãos, cor rer para pe gar o avião e vi a jar para São Pa u lo, 
Rio e ou tras ca pi ta is do Bra sil.

Não há dú vi da de que é um ae ro por to pe que no
e belo, mas ex tre ma men te pe ri go so. Ago ra mes mo, o
fun ci o na men to do Ae ro por to da Pam pu lha ope rou
com res tri ções para eli mi nar de pres sões exis ten tes
em sua pis ta.

Enquan to isso, Sr. Pre si den te, o Ae ro por to San -
tos Du mont* con ti nua sen do a eter na pre o cu pa ção. E
o Ae ro por to de Con go nhas pa re ce um ae ro por to in -
ter na ci o nal, com mo vi men ta ção per ma nen te. Não há
es pa ço ne nhum, nem di mi nu to, para lo ca li zar mais
uma li nha de trans por te aé reo em Con go nhas, em
San tos Du mont* e na Pam pu lha. Os três ae ro por tos
es tão em meio a uma sel va de pe dra e a uma po pu la -
ção te men te a de sas tres, que po dem acon te cer a
qual quer mo men to. 

Qu e ro di zer, ape nas, nes ta opor tu ni da de, que o
Ae ro por to da Pam pu lha não tem se quer um de tec tor
de me ta is. Todo mun do em bar ca e de sem bar ca com
o check-in na mão e mais nada: é o ae ro por to da fe li -
ci da de, não pro vo ca pre o cu pa ções.

Já tra ta mos des se as sun to nes ta tri bu na, e a
Infra e ro ma ni fes tou pre o cu pa ções com o nos so po si -
ci o na men to aqui no Se na do. Co mu ni cou-me que es -

ta va pro vi den ci an do as al te ra ções na pis ta e in da -
gou-me se efe ti va men te de se ja va re a li zar uma au -
diên cia pú bli ca na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos para tra tar do as sun to. Eu res pon di que sim, que a 
au diên cia se ria re a li za da. 

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos já apro -
vou o re que ri men to, mas ago ra te mos que de ba ter, e
o Pre si den te da CAE, Lú cio Alcân ta ra, é que sabe o
mo men to exa to para con vo car essa au diên cia pú bli -
ca, a fim de de ba ter ob je ti va e con cre ta men te esse
pro ble ma.

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

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Ouço V. Exª, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (Sem Par ti do – TO) –
V. Exª, como gran de Par la men tar e como ho mem res -
pon sá vel, está fa zen do a sua par te: está cha man do a
aten ção das au to ri da des que cu i dam da avi a ção ci vil
em nos so País para a pro ble má ti ca des ses ae ro por -
tos ci ta dos por V. Exª: San tos Du mont, no Rio de Ja -
ne i ro, Con go nhas, em São Pa u lo, e Pam pu lha, na
nos sa que ri da Belo Ho ri zon te. Emi nen te Se na dor,
Fran ce li no Pe re i ra, o mun do vai ser di fe ren te de ago ra 
em di an te, após esse ma i or aten ta do ter ro ris ta da his -
tó ria; so bre tu do, a avi a ção ci vil, por que as ar mas uti li -
za das para esse gran de aten ta do fo ram exa ta men te
os aviões de gran de por te. Por con se guin te, a avi a ção 
ci vil tam bém, no mun do, vai so frer mo di fi ca ções ra di -
ca is. V. Exª está cha man do a aten ção exa ta men te
para isso. Alguns ae ro por tos sen do su pe ru ti li za dos,
mu i to além da suas ca pa ci da des, por uma mera
ques tão de co mo di da de; ou tros, como é o caso do
Ae ro por to de Con fins – V. Exª faz apo lo gia des se
gran de mo nu men to da avi a ção do nos so País –, às
ve zes, são su bu ti li za dos, e ofe re cem toda a se gu ran -
ça. Na re a li da de, emi nen te Se na dor, es ses ae ro por -
tos ci ta dos por V. Exª são ver da de i ros bar ris de pól vo -
ra, são ver da de i ras bom bas de efe i to re tar da do. E eu
não sei se as au to ri da des es tão es pe ran do que acon -
te ça uma ca tás tro fe, para to ma rem as de vi das pro vi -
dên ci as. Mas fico mu i to ale gre, sa tis fe i to, por que em
sen do co le ga de V. Exª nes ta Casa, tam bém, de qual -
quer ma ne i ra, es tou par ti ci pan do des sa sua pa la vra
de aler ta em boa hora, por que che gou o mo men to de
re pen sar mos es ses ae ro por tos que são, con for me já
dis se, bar ris de pól vo ra in crus ta dos no mi o lo, no cen -
tro das ci da des mais im por tan tes do nos so País.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Se na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª co nhe ce bem o ae -
ro por to de Belo Ho ri zon te, as sim como os de ma is



ae ro por tos do Bra sil, prin ci pal men te os do Rio de Ja -
ne i ro e São Pa u lo. E sabe que o bra si le i ro tem cer to
gos to em es pe rar pela ca tás tro fe: é a vi são do Apo ca -
lip se. O que nós ima gi na mos, fora ou den tro do avião
que pou sa ou le van ta vôo no ae ro por to de Con go -
nhas, é um de sas tre: o avião jo gar-se so bre a ci da de
por de fi ciên cia téc ni ca ou hu ma na, por ter ro ris mo –
tudo que está acon te cen do no mun do. E o Bra sil con -
ti nua ab so lu ta men te in sen sí vel a um de ba te na ci o nal, 
a uma dis cus são ob je ti va e con cre ta so bre a uti li za -
ção, a lo ca li za ção, os ins tru men tos téc ni cos, os me -
ca nis mos in dis pen sá ve is ao fun ci o na men to des ses
três ae ro por tos, prin ci pal men te.

Re cen te men te, es ti ve em Sal va dor, Ba hia, para
ver de per to o es cri tor Jor ge Ama do e dar-lhe o meu
ade us, le i tor que sem pre fui dos seus ro man ces, da
sua li te ra tu ra re gi o na lis ta, des se ini gua lá vel con ta dor
de his tó ri as. E fi quei sur pre en di do. O novo ae ro por to
de Sal va dor – que hoje tem o nome de Luís Edu ar do
Ma ga lhães – está pra ti ca men te con clu í do, e par te
dos re cur sos a ele des ti na dos fo ram uti li za dos na
cons tru ção de uma ave ni da du pla en tre o Ae ro por to
Luís Edu ar do Ma ga lhães e o cen tro da ci da de. Em
exa ta men te 35 mi nu tos, che ga-se à ca pi tal do Esta do
num tre cho cor res pon den te a uma dis tân cia ade qua da
para qual quer pes soa que se des ti ne àque la ci da de. 

Estou cer to de que, na hora em que o Go ver no
Fe de ral e a so ci e da de bra si le i ra se vol ta rem, ob je ti va -
men te, para a ade qua ção do Ae ro por to de Con fins,
que está si tu a do à mes ma dis tân cia em re la ção ao de 
Sal va dor, ter-se-á uma pis ta mais rá pi da, uma uti li za -
ção mais ade qua da, e to dos en tra rão ou sa i rão dos
aviões com pra zer, em Con fins. 

Srª Pre si den te, o mun do está vi ven do um dra ma,
na ex pec ta ti va in clu si ve de uma nova guer ra, tal é o
sen ti men to de re vol ta do povo nor te-ame ri ca no, e com
a par ti ci pa ção e a so li da ri e da de do mun do in te i ro. O
Bra sil tem que se pre pa rar para o trans por te aé reo, para 
o fun ci o na men to dos ae ro por tos, em pri me i ro lu gar,
des ses três: San tos Du mont, Pam pu lha e São Pa u lo.

Assim, Sr. Pre si den te, que ro de i xar, des ta tri bu -
na, mais do que o meu con vi te a nos sa con vo ca ção
no sen ti do de que o Go ver no Fe de ral, de que a so ci e -
da de bra si le i ra, de que a ins ti tu i ção par la men tar des -
te País, to dos, nos una mos para evi tar a ca tás tro fe
que um dia po de rá acon te cer, prin ci pal men te nes ses
três ae ro por tos do Bra sil.

São es sas, Sr. Pre si den te, as mi nhas ma ni fes ta -
ções, na con vic ção de que esse pro ble ma ago ra vai
ser de ba ti do em ní vel na ci o nal, e te re mos mais se gu -
ran ça para vi a jar no Bra sil.

Mu i to obri ga do.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – O pró -
xi mo ora dor ins cri to é o Se na dor Car los Pa tro cí nio, a
quem con ce do a pa la vra por 20 mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (Sem Par ti do –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Srª. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, tra go hoje à re fle xão des ta
Casa al guns pon tos li ga dos às di fi cul da des adi ci o na is 
que aco me tem a já di fí cil vida das pes so as com ne -
ces si da des es pe ci a is, gru po no qual in cluo os ido sos,
os de fi ci en tes e as ges tan tes.

Pre ten do, com este pro nun ci a men to, su ge rir
que se de sen ca de ie uma am pla cam pa nha em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, en vol ven do os me i os de co mu ni ca -
ção de mas sa, as es co las, en ti da des fi lan tró pi cas, as
or ga ni za ções não-go ver na men ta is, vi san do di fun dir
ati tu des e com por ta men tos mais hu ma nos, so li dá ri os 
e me nos car re ga dos de pre con ce i tos para com par -
ce la tão gran de de nos sa po pu la ção.

Sa be mos que os maus-tra tos que re ce bem tais
pes so as vêm em do ses diá ri as de des res pe i to, des -
ca so e des con si de ra ção. São ôni bus que não pa ram
ao ver os ido sos, de fi ci en tes e ges tan tes es pe ran do
no pon to; são ban cos que não têm ca i xa pre fe ren ci al
para ido sos; ou ban cos que co lo cam o aten di men to a
de fi ci en tes em piso su pe ri or; su per mer ca dos sem ca -
i xa pre fe ren ci al a tais cli en tes; ou com ca i xa in di ca ti va 
per ma nen te men te fe cha da; pas sa ge i ros de ôni bus
que não ce dem lu gar aos ido sos (an ti ga men te era as -
sim Srª Pre si den te), de fi ci en tes ou ges tan tes – al -
guns che gam a fin gir que es tão dor min do para não
sa í rem dos seus as sen tos! 

Srª. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é in gê -
nuo pen sar mos que a pura pro mul ga ção de leis seja 
su fi ci en te para ge rar com por ta men tos de se já ve is ou 
mu dar com por ta men tos an ti gos. Entre o ato de le -
gis lar e o ato de vi go rar exis te uma dis tân cia mu i tas
ve zes de di fí cil trans po si ção. Vi mos isso quan do en -
trou em vi gor o atu al Có di go de Trân si to Bra si le i ro.
Mu i tos mo to ris tas con ti nu a ram – e con ti nu am até
hoje – de so be de cen do di ver sos de seus pre ce i tos.
Não in cor po ra ram o es pí ri to das no vas nor mas, não
mu da ram sua con du ta an te ri or, man ten do, no vo lan -
te, ati tu des an ti gas e ul tra pas sa das, a des pe i to de
toda a in for ma ção edu ca ti va ve i cu la da em di fe ren tes 
me i os de co mu ni ca ção.

Em al guns ca sos, para que as nor mas se jam
efe ti va men te cum pri das, é ne ces sá rio que se fa çam
acom pa nhar de am plas cam pa nhas de in for ma ção e 
de es cla re ci men to so bre o que a lei de ter mi na ou
pro í be, so bre as san ções que po dem re ca ir so bre os



fal to sos, so bre as con se qüên ci as que de ter mi na dos
com por ta men tos po dem ge rar. 

Está na hora, Srª Pre si den te, de des lan char mos 
uma cam pa nha in for ma ti va e edu ca ti va para que se -
jam cum pri dos os di re i tos das pes so as por ta do ras de
al gu ma ne ces si da de es pe ci al, por que elas não que -
rem be ne vo lên cia ou ca ri da de; que rem é ter seu di re i -
to as se gu ra do.

Peço li cen ça aos Se nho res para re la tar duas si -
tu a ções vi vi das por por ta do res de ne ces si da des es -
pe ci a is. To man do co nhe ci men to de fa tos como es ses
não há como nos man ter mos in sen sí ve is ao mau tra -
ta men to re ce bi do pe los de fi ci en tes em sua já tão di fí -
cil vida.

A pri me i ra cena que vou re tra tar foi tor na da pú -
bli ca pela re por ta gem do jor nal O Esta do de S. Pa u -
lo, no iní cio de fe ve re i ro do ano pas sa do. Re la ta a ma -
té ria que cer ca de 500 de fi ci en tes fí si cos e men ta is se 
sub me tem di a ri a men te a uma jor na da de su ma na
para ob ter ou re no var car te i ra es pe ci al que lhes ga -
ran te trans por te gra tu i to nos ôni bus da ci da de de São
Pa u lo. Os de fi ci en tes amar gam em pé, por ho ras a fio, 
em uma ver da de i ra fila de des va li dos, em fren te a
uma ga ra gem da São Pa u lo Trans por te, na ten ta ti va
de con se guir uma das tre zen tas se nhas dis tri bu í das
por dia. Che gam al guns na no i te an te ri or, ou tros de
ma dru ga da, apo i a dos em ben ga las e mu le tas, re pe -
tin do, por vá ri os dias, o mes mo ro sá rio, até con se gui -
rem a car te i ra. Ora, Srªs e Srs. Se na do res, será que a
Pre fe i tu ra de São Pa u lo não en con tra um modo mais
sa tis fa tó rio de con ce der a car te i ra a es ses de fi ci en -
tes? Pre ci sa sub me tê-los a tão de su ma no tra ta men -
to? É inad mis sí vel o que acon te ceu em São Pa u lo. 

A se gun da cena ocor reu bem per to de nós, aqui
no co ra ção do Dis tri to Fe de ral. Está pu bli ca da no Cor -
re io Bra zi li en se do dia 28 de abril de 1999. Apo i a do
numa ben ga la azul, o Sr. Clé sio Luiz Evan ge lis ta, de -
fi ci en te fí si co des de o nas ci men to, faz si nal para um
ôni bus ur ba no pa rar. Por ca u sa das duas pró te ses
que subs ti tu em as per nas, Clé sio se en ca mi nha de -
va gar para a por ta de trás do ôni bus. Antes que ele
con si ga en trar, o mo to ris ta fe cha a por ta e ar ran ca.
Clé sio fica pre so pelo pes co ço e é ar ras ta do por qua -
se trin ta me tros. Qu an do a por ta se abre, o de fi ci en te
cai e bate a ca be ça na cal ça da. No aci den te, Clé sio
teve le são na ter ce i ra vér te bra da co lu na. Se gun do
ele, hu mi lha ção, pi a di nha e des ca so são o tra ta men to 
cor ri que i ro dado pe los mo to ris tas de ôni bus – ver da -
de i ros pit bulls dos vo lan tes, em suas pró pri as pa la -
vras – aos pas sa ge i ros com de fi ciên cia.

A vida de mu i tas pes so as que ne ces si tam de
aten di men to es pe ci al no nos so País pode ser mu i to
me lho ra da, se me di das de es cla re ci men to fo rem to -
ma das e di fun di das no seio da so ci e da de. Inclu si ve,
vi go ra, mo der na men te, o en ten di men to con sen su al
de que toda a so ci e da de deve se tor nar res pon sá vel
por tal me lho ria. Com res pe i to à le gis la ção vi gen te, o
Bra sil con ta com vá ri os dis po si ti vos le ga is de âm bi to
fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal que já in cor po ra ram tal
pen sa men to.

No to can te ao gru po dos de fi ci en tes, o go ver no
edi tou re cen te men te o De cre to nº 3.298, que re gu la -
men ta a Lei nº 7.853, es ta be le cen do uma po lí ti ca
para a in te gra ção dos por ta do res de de fi ciên cia na
so ci e da de e no tra ba lho. O de cre to pre vê, en tre ou -
tras me di das, a re ser va de pos tos de tra ba lho para
de fi ci en tes nas em pre sas com cem ou mais em pre -
ga dos, em co tas va riá ve is, se gun do a fa i xa de em -
pre ga dos da em pre sa.

Foi me di da im por tan te, não há dú vi da, uma vez
que a por cen ta gem dos de fi ci en tes que tra ba lham no
Bra sil é ba i xa, com pa ra ti va men te às na ções avan ça -
das. Te mos hoje, no País, cer ca de 16 mi lhões de por -
ta do res de al gum tipo de de fi ciên cia fí si ca, sen so ri al
ou men tal. Des se gru po, 9 mi lhões es tão em ida de de
tra ba lhar, mas ape nas um mi lhão de de fi ci en tes en -
con tram-se em pre ga dos, nú me ro que cor res pon de a
11% des se mon tan te. Em pa í ses mais de sen vol vi dos, 
essa por cen ta gem ul tra pas sa 30%.

Esse De cre to foi im por tan te, re pi to. Mas há que
se per gun tar se ele será efi ci en te para am pli ar as
opor tu ni da des de tra ba lho para os por ta do res de de fi -
ciên cia. Sa be mos que quan do uma em pre sa ad mi te
de fi ci en tes, por ser obri ga da a ad mi tir, pode usar de
ex pe di en tes ne ga ti vos com es ses tra ba lha do res,
como alo cá-los em se to res mar gi na is ou di mi nu ir-lhes 
os ren di men tos. Isso aca ba por fo men tar ain da mais a 
dis cri mi na ção, con se qüên cia in de se já vel, de su ma na
e con tra pro du cen te.

Em 8 de no vem bro de 2000 o Go ver no san ci o -
nou a Lei nº 10048, que dá pri o ri da de de aten di men to
nas re par ti ções pú bli cas e em pre sas con ces si o ná ri as 
de ser vi ço pú bli co às pes so as por ta do ras de de fi ciên -
cia fí si ca: ido sos, ges tan tes, lac tan tes e acom pa nha -
das por cri an ças de colo. Con fe re ain da, a tais pes -
so as, o acen to de vi da men te iden ti fi ca do nos trans -
por tes co le ti vos. Essa me di da tam bém é im por tan te,
mas pre ci sa ha ver von ta de po lí ti ca para que sua re -
gu la men ta ção se faça no me nor es pa ço de tem po.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pro fes -
sor José Pas to re, pes qui sa dor da Fipe, es cre veu
opor tu na ma té ria a esse res pe i ta do, pu bli ca da no jor -



nal O Esta do de S. Pa u lo, de 14 de mar ço do ano
pas sa do. Se gun do ele, pode-se afir mar que a de fi -
ciên cia, den tro de cer tos li mi tes, não é um pro ble ma
in di vi du al, é uma de cor rên cia so ci al, uma vez que ela
de sa pa re ce com a sim ples re mo ção dos obs tá cu los.
Assim, quem pode usar uma ca de i ra de ro das e con ta 
com o trans por te ade qua do e a ar qui te tu ra con di zen -
te de i xa, na prá ti ca, de ser um de fi ci en te.

De fen sor de po lí ti cas vol ta das para a re mo ção
de bar re i ras, ali a das ao cum pri men to da le gis la ção já
exis ten te no Bra sil, o Pro fes sor Pas to re des ta ca al gu -
mas me di das im pres cin dí ve is para am pli ar o tra ba lho
dos por ta do res de de fi ciên cia. Men ci o na rei al gu mas
de las.

No âm bi to da edu ca ção, te ría mos de fo men tar
pro gra mas que am pli em o aces so dos de fi ci en tes à
edu ca ção e à for ma ção pro fis si o nal. Se gun do os da -
dos do MEC, há, no Bra sil, con ta bi li za das to das as
es co las pú bli cas e par ti cu la res, pou co mais de 300
mil alu nos por ta do res de de fi ciên cia, dos qua is ape -
nas três mil es tão no en si no mé dio. Como as em pre -
sas po de rão obe de cer, com nú me ro tão es cas so de
de fi ci en tes es co la ri za dos, às exi gên ci as le ga is do sis -
te ma de co tas? Vai ser di fí cil, po de mos ava li ar de an -
te mão.

No âm bi to do em pre go, o Pro fes sor Pas to re su -
ge re o apo io ao tra ba lho por con ta pró pria, o te le tra -
ba lho e o te le com mu ting, prin ci pal men te para aque -
las em pre sas que têm de con tra tar um per cen tu al ele -
va do de de fi ci en tes. Res sal va ele que es ses no vos ar -
ran jos la bo ra is não de vem ser con fun di dos com o
afas ta men to des ses tra ba lha do res do lo cal da em pre -
sa, uma vez tra tar-se de ten dên cia mo der na no mun -
do da em pre ga bi li da de, ado ta da para pro fis si o na is de 
va ri a do per fil.

Ain da no cam po do tra ba lho, de ve ri am re ce ber
apo io es pe ci al as em pre sas com co tas ele va das de
con tra ta ção que se dis po nham a en trar em par ce ria
com ou tras em pre sas, para, em con jun to, con tra ta -
rem mais por ta do res de de fi ciên cia.

Assim, com bi nan do o atu al sis te ma de co tas
com po lí ti cas vol ta das para a re mo ção de obs tá cu los
à em pre ga bi li da de dos de fi ci en tes, acre di ta o Pro fes -
sor Pas to re que es ta ría mos ofe re cen do aos por ta do res
de de fi ciên cia a vida dig na que eles tan to me re cem.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém
me re cem ma i or aten ção nos sos ido sos. Esta mos
com mais de 13 mi lhões de pes so as com ida de aci ma 
de 60 anos. A se con fir ma rem as pre vi sões, che ga re -
mos ao ano 2025 com 32 mi lhões de ido sos, nú me ro
qua se equi va len te à po pu la ção da Argen ti na.

Com a re gu la men ta ção da Po lí ti ca Na ci o nal do
Ido so, em 1996, pa vi men tou-se o ca mi nho para a efe -
ti va ção de po lí ti cas vol ta das para o bem-es tar des sa
po pu la ção ido sa. Um elen co de ações en vol ven do os
di re i tos dos ido sos foi aci o na do, en tre os qua is cabe
men ci o nar: pri o ri da de de aten di men to nas re par ti -
ções pú bli cas e nos es ta be le ci men tos ban cá ri os;
ma i or fa ci li da de de aces so a ci ne mas, te a tros e ou -
tras for mas de la zer pú bli co; cri a ção e for ta le ci men to
de con se lhos e or ga ni za ções de re pre sen ta ção dos
ido sos; de sen vol vi men to de me i os de trans por te para
fa ci li tar a lo co mo ção; con ces são de pas se li vre e pre -
ce dên cia de aces so no trans por te pú bli co ur ba no,
além de ou tras ações. 

Emi nen te Pre si den te Mar lu ce Pin to, tive o pra -
zer de ser um dos ela bo ra do res da Lei de Po lí ti ca Na -
ci o nal do Ido so no âm bi to da Co mis são de Assun tos
So ci a is. Pre si di a Sub co mis são do Ido so, e ti ve mos
um gran de Re la tor, o sa u do so ex-Se na dor Ju tahy Ma -
ga lhães. Essa po lí ti ca foi um avan ço sig ni fi ca ti vo, mas 
ain da é ne ces sá rio que haja o cum pri men to das de -
ter mi na ções le ga is. 

Um con jun to de ações pú bli cas, vi san do as se -
gu rar os di re i tos so ci a is dos ido sos, bem como cri ar
opor tu ni da des para que eles te nham au to no mia, in te -
gra ção e par ti ci pa ção na so ci e da de, fo ram en fe i xa -
das no Pla no Inte gra do de Ação Go ver na men tal para
o De sen vol vi men to da Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, sob
a co or de na ção do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis -
tên cia So ci al. Vá ri os mi nis té ri os par ti ci pam des se
Pla no, no ta da men te o Mi nis té rio da Sa ú de, que se
des ta cou pelo su ces so ob ti do com as Cam pa nhas
de Va ci na ção para Ido sos, com a Cam pa nha de Ci -
rur gi as Ele ti vas e com di ver sos ou tros pro je tos e pro -
gra mas na área de pro mo ção da sa ú de.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
sem pre me pre o cu pa do com esse tema. Tive opor tu -
ni da de de enal te cer, re cen te men te, des ta tri bu na, o
pro gra ma de in clu são de de fi ci en tes nas es co las do
nos so País e de cha mar a aten ção para a ne ces si da -
de de uma efe ti va po lí ti ca vol ta da para os ido sos num
fu tu ro bem pró xi mo. Te mos pou quís si mos cur sos de
Ge ri a tria e Ge ron to lo gia nas nos sas fa cul da des bra si -
le i ras. Na que la oca sião, des ta quei que, em 2025, es -
ta re mos atin gin do o nú me ro de 35 mi lhões de ido sos
em nos so País. Então, é pre ci so que te nha mos uma
pre vi si bi li da de, que co me ce mos a im plan tar ago ra as
po lí ti cas vol ta das para as pes so as mais ido sas. 

É por isso que lan ço, des ta tri bu na, o ape lo para
que se de sen ca de ie uma am pla cam pa nha na ci o nal
em fa vor do ido so, do de fi ci en te e da ges tan te. Acre di -
to que essa é uma das for mas edu ca ti vas mais efi ci -



en tes para que tais pes so as pas sem a ser tra ta das
com mais res pe i to, mais hu ma ni da de e mais fra ter ni -
da de.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDOS 
NOS TERMOS DO ART. 210 DO REGIMEN-
TO INTERNO.

LEI Nº  10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000

Dá pri o ri da de de aten di men to as
pes so as que es pe cí fi ca, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

Art. 1º As pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si -
ca, os ido sos com ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta
e cin co anos, as ges tan tes, as lac tan tes e as pes so as
acom pa nha das por cri an ças de colo te rão aten di -
men to pri o ri tá rio, nos ter mos des ta lei.

Art. 2º As re par ti ções pú bli cas e em pre sas con -
ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos es tão obri ga das a
dis pen sar aten di men to pri o ri tá rio, por meio de ser vi -
ços in di vi du a li za dos que as se gu rem tra ta men to di fe -
ren ci a do e aten di men to ime di a to as pes so as a que se 
re fe re o art. 1º.

Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra da, em to das as ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras, a pri o ri da de de aten di men to às
pes so as men ci o na das no art. 1º.

Art. 3º As em pre sas pú bli cas de trans por te e as
con ces si o ná ri as de trans por te co le ti vo re ser va rão as -
sen tos, de vi da men te iden ti fi ca dos, aos ido sos, ges -
tan tes, lac tan tes, pes so as por ta do ras de de fi ciên cia e 
pes so as acom pa nha das por cri an ças de colo.

Art. 4º Os lo gra dou ros e sa ni tá ri os pú bli cos,
bem como os edi fí ci os de uso pú bli co, te rão nor mas
de cons tru ção, para efe i to de li cen ci a men to da res -
pec ti va edi fi ca ção, ba i xa das pela au to ri da de com pe -
ten te, des ti na da a fa ci li tar o aces so e uso des ses lo -
ca is pe las pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

Art. 5º Os ve í cu los de trans por te co le ti vo a se -
rem pro du zi dos após doze me ses da pu bli ca ção des -
ta lei se rão pla ne ja dos de for ma a fa ci li tar o aces so a
seu in te ri or das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

§ 1º (VETADO)

§ 2º Os pro pri e tá ri os de ve í cu los de trans por te
co le ti vo em uti li za ção te rão o pra zo de cen to e oi ten ta
dias, a con tar da re gu la men ta ção des ta lei, para pro -
ce der às adap ta ções ne ces sá ri as ao aces so fa ci li ta -
do das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

Art. 6º A in fra ção ao dis pos to nes ta lei su je i ta rá
os res pon sá ve is:

I – no caso de ser vi dor ou de che fia res pon sá vel
pela re par ti ção pú bli ca, às pe na li da des pre vis tas na
le gis la ção es pe cí fi ca;

II – no caso de em pre sas con ces si o ná ri as de
ser vi ço pú bli co, a mul ta de R$500,00 (qui nhen tos re a -
is) a R$2.500,00 (dois mil e qui nhen tos re a is), por ve í -
cu los sem as con di ções pre vis tas nos arts. 3º e 5º;

III – no caso das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, às pe -
na li da des pre vis tas no art. 44, in ci sos I, II e III, da Lei
nº 4.595, de 31 de de zem bro de 1964.

Pa rá gra fo úni co. As pe na li da des de que tra ta
este ar ti go se rão ele va das ao do bro, em caso de re in -
ci dên cia.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli ca -
ção.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2000; 179º da in de -
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Alci des Lo pes Tá pi as –
Mar tus Ta va res.

Iden ti fi ca ção: LEI-010048 de 8-11-2000 (LEI
ORDINÁRIA) SEQ:000

Link: Tex to Inte gral

Ori gem: LEGISLATIVO

Fon te: PUB DOFC 9-11-2000 PÁG 000001 COL 1
Diá rio Ofi ci al da União

Emen ta:  Da prioridade de atendimento as pessoas
que especifica, e dá outras providências.

Inde xa ção: Obri ga to ri e da de, em pre sa,  con ces si o -
ná ria, ser vi ços pú bli cos, trans por te, re par ti ção pú bli -
ca, pri o ri da de, aten di men to, pes soa de fi ci en te, ido -
so, ges tan te, pes soa fí si ca, acom pa nha men to, cri an -
ça.
Ca tá lo go: Po lí ti ca So ci al.







9-2-2000 BRASIL: DEFICIENTES E IDOSOS SOFREM NA FILA
         DO PASSE.

Por Uil son Pa i va.

Eles são obri ga dos a fi car ho ras de pé
numa imen sa fila na ga ra gem da SPTrans.

A Pre fe i tu ra de São Pa u lo sub me te di a ri a men te cer ca de
500 de fi ci en tes fí si cos e men ta is a uma jor na da de su ma na. Para
ob ter ou re no var uma car te i ra es pe ci al, que per mi te trans por te
gra tu i to nos ôni bus da ca pi tal, os pró pri os de fi ci en tes pre ci sam
es pe rar ho ras em uma fila na fren te de uma ga ra gem da São Pa -
u lo Trans por te (SPTrans), nas Ruas Ca cho e i ra e San ta Rita, no
Pari. Como são dis tri bu í das so men te 300 so nhas por dia, qua se
duas cen te nas de pes so as, com es ta do de sa ú de frá gil, sem pre
vol tam para casa com as mãos va zi as. E re to mam para en fren tar
a mes ma bu ro cra cia hu mi lhan te no dia se guin te. É uma fila de
des va li dos. Cle u za Apa re ci da de Je sus Du ar te, de 30 anos, ten ta -
va pela se gun da vez re no var a car te i ra para o fi lho Ro dri go, de 7
anos, que tem pro ble mas men ta is. Enquan to a mãe pe na va na
fila, o me ni no aguar da va no chão sujo da cal ça da. Ha vi am che ga -
do às 6h30. Ela acha va que per de ria mais um dia de tra ba lho.
“Sou di a ris ta, per co de ga nhar, se não tra ba lho”, ex pli ca va. Ma ri -
do de sem pre ga do, é ela que sus ten ta o ca sal e qua tro fi lhos. Boa 
par te dos que aguar dam na fila apóia-se em ben ga las, mu le tas.
Têm mem bros am pu ta dos, tra zem nos ros tos ex pres sões de dor.
“Meu fi lho, diz para eles que te nho pro ble ma no co ra ção e não
pos so agüen tar isso por mais mu i to tem po”, dis se à re por ta gem
do Esta do, Ma ria da Aju da, de 43 anos, mos tran do uma ci ca triz
enor me no pe i to. Ao lado dela, Dir ce Olga Mota Cam bi, de 50

anos, ge mia ba i xo. “Meus os sos doem”. Esta va lá pela ter ce i ra
vez. São pes so as sem in for ma ção. Mu i tas, ao ver a re por ta gem,
en tre gam os do cu men tos, per gun tan do se es tão cor re tos. Têm
medo de che gar ao gui chê e se rem man da das de vol ta. O ne ces -
sá rio é um la u do mé di co, a car te i ra an ti ga (para quem for re no -
var) e um com pro van te de re si dên cia. “Um ra paz que vi on tem
me dis se que eram es ses do cu men tos aqui, está cer to, moço?”,
per gun ta va o me câ ni co Ge ral do Alves, de 39 anos, há oito sem
tra ba lhar por pro ble mas na ba cia e co lu na. Eco no mia – To dos se

sub me tem em nome da eco no mia de R$1,15 da pas sa gem. “Os
mo to ris tas vêem que a gen te tem de fe i to e in sis tem na car te i ri -
nha”, ex pli ca va José Na za ré de Lu ce na, de 62 anos. “Como eu
ga nho pou co, esse di nhe i ro da pas sa gem faz fal ta.” Isa ac Ale i xo
de Fran ça, de 27 anos, car re ga va no colo a fi lha de 4 me ses.
Che gou de ma dru ga da, foi em bo ra sem nada, mais uma vez. “Po -
di am fa zer de ou tro je i to, é mu i to so fri men to; ago ra vou ter de vol -
tar de novo”. Quem não con se guia se nha, sim ples men te ia em bo -
ra. Rosa Lo pes de Men don ça, de 80 anos, saiu de Osas co pelo

ter ce i ro dia con se cu ti vo, às 4h30, para ten tar a car te i ra. Esbar rou
de novo na fal ta de se nha. “Que fa zer? Vou em bo ra, oras”. São
8h10, a fila já foi dis per sa. Ao lon ge, vem se apro xi man do um se -
nhor de ben ga la. Tem uma das per nas tor tas, anda mu i to len ta -
men te. Qu an do che ga em fren te da SPTrans, pára, olha em vol ta. 
Per gun ta, cal mo: “Aca bou?”. Ouve que sim, dá meia vol ta e sai,
sem es bo çar pa la vra ou re a ção. O res pon sá vel na SPTrans pe las
car te i ras, Mar cos Her re ra, in for mou que a em pre sa “está fa zen do 
to dos os es for ços para aca bar com a fila”. Na opi nião dos téc ni -
cos, a cul pa é das pes so as. “Não há ne ces si da de de fila, as pes -
so as é que se as sus tam achan do que não vão con se guir se nha e 

vêm até na no i te an te ri or”. Cer ca de 90 mil pes so as dis põem do
be ne fí cio, que exis te des de 1974. O aten di men to é fe i to de se -
gun da a sex ta, ape nas das 7 às 13 ho ras. As car te i ras va lem de
um a dois anos. Há fi las sem pre.

(c) 2000, Agên cia Esta do LTDA.

O Esta do de S. Pa u lo, 9-2-2000

7-2-2000 BRASIL: ESTUDO MOSTRA QUE GASTOS COM
                                SOCIAL CAÍRAM 31%.

Por Eli a ne Aze ve do.

Equi pe eco nô mi ca fez cor tes drás ti cos
para pa gar dí vi da pú bli ca, se gun do tra ba lho de ONG.

RIO – No pri me i ro go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
os gas tos da União com po lí ti cas so ci a is ca í ram 31% – e a par ti -
ci pa ção des se tipo de des pe sa no Orça men to di mi nu iu 65% en tre 
1995 e 1998. Os nú me ros fa zem par te de um iné di to es tu do so -
bre esse pe río do re a li za do pelo Insti tu to de Estu dos So ci o e co nô -
mi cos (Inesc), uma or ga ni za ção não-go ver na men tal fi nan ci a da,
en tre ou tros or ga nis mos, pela União Eu ro péia e pelo Fun do das

Na ções Uni das para a Infân cia (UNICEF). O tra ba lho de mons tra
que, no me lhor es ti lo co ber tor cur to, a equi pe eco nô mi ca exe cu -
tou cor tes drás ti cos nas des pe sas não-ca rim ba das da área so ci al 
para pa gar os ju ros e en car gos da dí vi da pú bli ca. A tí tu lo de com -
pa ra ção, a par ti ci pa ção no Orça men to dos re cur sos dis po ní ve is
para pa ga men to da dí vi da – ex ce tu an do-se o re fi nan ci a men to –
su biu de 9,02%, em 1995, para nada me nos que 39,4% na pre vi -
são des te ano, um cres ci men to de 336,91%. “O go ver no re du ziu
os gas tos so ci a is de vi do à po lí ti ca de am pli a ção da dí vi da in ter na 

que teve de exe cu tar para man ter a es ta bi li da de do real”, ar gu -
men ta o as ses sor de Po lí ti ca Fis cal e Orça men tá ria do Inesc,
Aus tre gé sio Fer re i ra de Melo. “É uma pa ne la de pres são que tem
de va zar em al gum can to: cres ci men to de ju ros é cres ci men to de
dí vi da e o so ci al está pa gan do o pre ço”. O Inesc con si de rou
como gas tos so ci a is to dos os pro je tos en vol ven do cri an ças o
ado les cen tes (os de sa ú de e edu ca ção para essa fa i xa etá ria),
re for ma agrá ria, meio am bi en te, po pu la ção in dí ge na, agri cul tu ra
e as sis tên cia so ci al. Não fo ram in clu í das no cál cu lo des pe sas

com pes so al e ma nu ten ção da má qui na ad mi nis tra ti va. Melo
apon ta que, no pe río do es tu da do, só hou ve cres ci men to ex pres -
si vo nos pro gra mas so ci a is com ver ba vin cu la da, como os be ne fí -
ci os de pro te ção con ti nu a da, que aten dem a de fi ci en tes fí si cos e
ido sos e fo ram re gu la men ta dos pela Lei Orgâ ni ca da Assis tên cia
So ci al (Loas), de 1993. Isso fez com que os gas tos com as sis tên -
cia so ci al cres ces sem 684% en tre 1995 e 1998. “O gas to so ci al,
que gi ra va em tor no de R$14,4 bi lhões em 1995, pas sa para RS
9,9 bi lhões em 1998, e olha que nis so fo ram in tro du zi dos R$700

mi lhões em be ne fí ci os de pro te ção con ti nu a da”, enu me ra Melo.
“O acrés ci mo que se tem efe ti va men te se deve a uma lei.
”Enquan to isso, os com re for ma agrá ria au men ta ram ape nas
1,7% – e o res tan te só caiu: cri an ça (-8%), agri cul tu ra (-58%),
meio am bi en te (-3,5 5%) e ín di os (-24%). “O go ver no evi tou prin -
ci pal men te gas tos com in ves ti men tos, o que afe ta em es pe ci al a
área de meio am bi en te”, dis se o pes qui sa dor. “Hou ve cres ci men -
to eco nô mi co no pe río do, mas tudo foi di re ci o na do para o pa ga -
men to dos en car gos da di vi da. ”O es tu do é a pri me i ra aná li se glo -
bal fe i ta pelo Inesc dos qua tro anos do go ver no Fer nan do Hen ri -
que e in ti tu la-se Po lí ti cas Pú bli cas So ci a is – Um Novo Olhar So -



bre o Orça men to da União. O Inesc re co nhe ce que, por di fi cul da -
des ope ra ci o na is, fi ca ram de fora os gas tos ge ra is com sa ú de e
edu ca ção: se gun do Melo, não foi ain da de sen vol vi da uma me to -
do lo gia para se pa rar, por exem plo, o gas to com o mé di co do pos -
to de sa ú de, con si de ra do pelo ins ti tu to como efe ti va men te so ci al,
da que le com os fun ci o ná ri os da bu ro cra cia do Mi nis té rio da Sa ú -
de. Di fe ren ças – Há tam bém di fe ren ças ide o ló gi cas en tre o go -
ver no do ins ti tu to so bre o que é o so ci al. O Inesc não en qua dra
ain da na ca te go ria a Pre vi dên cia So ci al, fru to de con tri bu i ções
dos em pre ga dos, à ex ce ção da apo sen ta do ria ru ral. A en ti da de
pro me te in clu ir em bre ve os que si tos que fi ca ram de fora nes sa
aná li se, mas, para Melo, o es tu do traz uma amos tra am pla e sig -
ni fi ca ti va dos gas tos so ci a is do go ver no. O tra ba lho, or ga ni za do
pelo ci en tis ta po lí ti co Pa u lo Edu ar do Ro cha, é di vi di do em nove
ar ti gos, nos qua is es pe ci a lis tas ana li sam os nú me ros co le ta dos
pelo Inesc em cada uma das áre as. Em seu ar ti go, Ro cha mos tra 
que a re du ção de re cur sos para a área so ci al não está vin cu la da
a um cor te ge ral do Orça men to. Ao con trá rio: en tre 1995 e 1998,
hou ve uma ex pan são de 50% nos gas tos pre vis tos na Lei Orça -
men tá ria e de 96% nas des pe sas efe ti va men te re a li za das no
Orça men to Lí qui do da União (que são os va lo res do Orça men to,
des con ta da a amor ti za ção da dí vi da pú bli ca e as trans fe rên ci as
cons ti tu ci o na is para Esta dos e mu ni cí pi os). Em ou tro ar ti go, o ci -
en tis ta po lí ti co Pa u lo du Pin Cal mon, da Uni ver si da de de Bra sí lia
(UnB), le van ta a dis cus são de quem re al men te man da no Orça -
men to – o Le gis la ti vo ou o Exe cu ti vo. Para ele, o tra ta men to da
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as (LDO) como um ins tru men to me -
ra men te au to ri za ti vo, na prá ti ca, cria para o Exe cu ti vo a con for tá -
vel si tu a ção de ad mi nis trar os re cur sos como jul gar me lhor – po -
den do dar-se ao luxo de não exe cu tar vá ri as ru bri cas or ça men tá -
ri as. “Uma vez que o pro je to de lei é dis cu ti do, emen da do e apro -
va do, o Exe cu ti vo está au to ri za do, e não obri ga do, a gas tar os
mon tan tes fi xa dos em lei”, diz Cal mon, no tex to. A mar gem – Se -
gun do o pes qui sa dor, “a subs tân cia da po lí ti ca or ça men tá ria é
de fi ni da por quem exe cu ta o Orça men to, e não pe los que ela bo -
ram a lei”. Isso per mi te, se gun do o Inesc, a aco mo da ção de re -
cur sos que to ma ram viá ve is a es tra té gia de cor tar os in ves ti men -
tos so ci a is, sem que a so ci e da de pu des se in ter fe rir nis so. “Os
pro gra mas a se rem fa vo re ci dos são, an tes de tudo, aque les pou -
cos que os ges to res da po lí ti ca fis cal ele gem”, afir ma o ar ti go. “A
so ci e da de e os de ma is po de res fi cam, fun da men tal men te, à mar -

gem des se pro ces so. ”Tra du zin do em nú me ros: en tre 1995 e
1998, a des pe sa não-fi nan ce i ra da União cres ceu R$14,5 bi lhões 

– dos qua is R$14,1 bi lhões fo ram con su mi dos pela Pre vi dên cia.
A aco mo da ção dos re cur sos fa vo re ceu ru bri cas como en si no fun -
da men tal (+28%) e pro te ção ao tra ba lha dor (+18%), en quan to
per de ram itens como sa ú de (-21%) e ou tros en si nos (-19%), que
in clu em edu ca ção de 0 a 6 anos e en si no mé dio.Um dado mais
re cen te exem pli fi ca o que diz Cal mon. No ano pas sa do, dos re -
cur sos des ti na dos a gas tos so ci a is, ape nas 37% fo ram exe cu ta -
dos. No en tan to, da pre vi são ini ci al para o pa ga men to de ju ros da 
dí vi da, 80% fo ram em pe nha dos. O Inesc de fen de o pon to de vis ta 

de que, pela Cons ti tu i ção, a lei não é ape nas au to ri za ti va. “Des de 
o go ver no Sar ney que se faz vis ta gros sa para a Cons ti tu i ção,
que diz que o Con gres so es ta be le ce rá o Orça men to anu al”, afir -
mou Melo.

(c) 2000, AGÊNCIA ESTADO LTDA.
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29-12-1999 BRASIL: IDOSO, DEFICIENTE E GESTANTE
                                  – PRIORIDADE É LEI.

As re cla ma ções so bre mau aten di men to em ôni bus e ban -
cos au men tam ano a ano: fo ram 3.852 em 99. Um ca lha ma ço de
leis, de cre tos e con tra tos não con se gue que ido sos, de fi ci en tes
fí si cos e ges tan tes ve jam res pe i ta da sua pri o ri da de no aten di -
men to em ôni bus, ban cos e no co mér cio em ge ral. Se gun do o le -

van ta men to da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to, que con tro la o
te le fo ne 194, nú me ro des ti na do para re cla ma ções so bre pro ble -
mas no trans por tes, so men te este ano fo ram 3.852 que i xas por
des res pe i to ao in gres so de ido sos, es tu dan tes e de fi ci en tes fí si -
cos. O INSS re ce beu 1.554 re cla ma ções con tra ban cos que não
abrem duas ho ras an tes, como de ter mi na con tra to as si na do en tre 
o ins ti tu to e a Fe de ra ção Bra si le i ra dos Ban cos (Fe bra ban).

Meu ma ri do já tra ba lhou numa em pre sa de ôni bus como
tro ca dor. Às ve zes, faz si nal para ex-co le gas e eles não pa ram. É
tris te, fico com von ta de de cho rar con ta Ma ria Rita de Je sus dos
Anjos, 69 anos.

Nos ban cos, Ma ria Rita já apren deu: se não há fila para
ido sos, pas sa a fren te dos ou tros. Mas em su per mer ca dos, nem
sem pre é as sim.

Asserj en vi a rá cir cu lar para su per mer ca dos.

Aylton For na ri, pre si den te da Asso ci a ção dos Su per mer ca -
dos do Rio de Ja ne i ro – ASSERJ, diz la men tar que esse tipo de
pro ble ma ain da ocor ra nos su per mer ca dos do Rio. For na ri afir -
mou que en vi a rá cir cu lar para to das as uni da des, lem bran do a
obri ga to ri e da de de ofe re cer ca i xa pre fe ren ci al para ido sos, de fi ci -
en tes fí si cos e ges tan tes.

Cláu dio Co e lho, mo to ris ta de ôni bus apo sen ta do, so fre
com o des pre zo dos co le gas: De po is de ve lho, nin guém res pe i ta,
re cla ma Co e lho.

Luiz Car los de Urqui za Nó bre ga, su pe rin ten den te da Fe de -
ra ção de Empre sas de Trans por te Ro do viá rio do Les te Me ri di o nal 
do Bra sil – FETRANSPOR, afir ma que os mo to ris tas pas sam por
cons tan te tre i na men to. Ele acon se lha a re cla mar sem pre na em -
pre sa e na SMTU.

O ad vo ga do Joel do Nas ci men to Sil va, que per deu a per na 

aos 7 anos num aci den te de trem, lem bra do dia em que sua mu -
lher en trou pela por ta de trás do ôni bus e o mo to ris ta, ao vê-lo
ten tar en trar pela fren te, per gun tou o mo ti vo: É mu i to hu mi lhan te.
Em al gu mas li nhas, eles che gam a li mi tar a cin co o nú me ro de
ido sos e de fi ci en tes que po dem en trar pela fren te.

José Car los Mar tins, su pe rin ten den te da SMTU, afir ma
que até se tem bro o mu ni cí pio re co lheu 1.140.954,62 Ufir
(R$1.114.712,66) de mul tas con tra 50 em pre sas:  É im por tan te

re cla mar, por que mon ta mos ope ra ções de fis ca li za ção nos lo ca is
in di ca dos, para con se guir mos fla grar as in fra ções.

O Sin di ca to dos Ban cá ri os tam bém re ce be re cla ma ções.
Uma das mais inu si ta das é so bre o fato de o aten di men to es pe ci -
al es tar ins ta la do no se gun do an dar em al gu mas agên ci as do
Ban co do Bra sil – BB, o que é pro i bi do por lei. Se gun do Bra u li na
de Andra de, ge ren te de Di vi são do BB, nem sem pre é pos sí vel
aten der aos ido sos no tér reo ou pôr ele va dor, mas diz que o de -
par ta men to de en ge nha ria está ten tan do re sol ver isso.

Aqui les Fer raz, su pe rin ten den te do Sin di ca to dos Ban cos
do Esta do do Rio, afir ma que o aten di men to es pe ci al é uma re co -



men da ção do Sin di ca to. So bre a le gis la ção, Fer raz afir ma que
mu i tas leis po dem ser con si de ra das in cons ti tu ci o na is:

So men te leis fe de ra is po dem re gu lar a atu a ção dos ban -
cos.

(c) 1999 Agên cia O Glo bo
Agên cia O Glo bo – A Infor ma ção Extra or di ná ria
Tel: 55 21 534 5742/57.
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12-7-1999 Bra sil: Ações para Re de mo cra ti zar a Ri que za.
                             Edi to ri al

12 de ju lho de 1999 – O crô ni co des com pas so en tre re ce i -
tas e des pe sas da his tó ria eco nô mi ca bra si le i ra – até hoje não-re -
sol vi do, diga-se – mo ti vou a im ple men ta ção de uma sé rie de me -
di das de cho que, como con ge la men to de pre ços e sa lá ri os e se -
qües tro de ati vos, que aca ba ram por con quis tar des ta que na li te -
ra tu ra aca dê mi ca, da das as pro por ções de seus de sa cer tos.

Em que pe sem as ne ces sá ri as cor re ções de ro tas, que
são pre men tes, o qua dro mais agu do foi ar re fe ci do pelo Pla no
Real, que con se guiu ate nu ar as mais pre o cu pan tes pres sões so -

bre o equi lí brio da eco no mia, em par ti cu lar o en tão re ni ten te des -
con tro le in fla ci o ná rio.

A de sor ga ni za ção da vida eco nô mi ca, en tre tan to, de i xou
mar cas in de lé ve is. E, de to das as de sas tro sas con se qüên ci as re -
sul tan tes do de se qui lí brio das con tas pú bli cas, a mais ne fas ta é
aque la que se ve ri fi ca no ter re no so ci al.

De fato, os gar ga los lo ca li za dos em ou tras áre as de atu a -
ção, que, até on tem, eram da com pe tên cia do Esta do, como os
ser vi ços de in fra-es tru tu ra, por exem plo, vêm sen do con tor na dos
por meio de cri a ti vo pro gra ma de con ces sões, cu jos re sul ta dos já 
são bem vi sí ve is em di ver sas áre as, como as de trans por tes e
ener gia.

Esse bem-su ce di do mo de lo, ob vi a men te, não é apli cá vel

às áre as de sa ú de, de edu ca ção e de as sis tên cia a ido sos, ca -
ren tes e de fi ci en tes fí si cos, por se tra tar de ati vi da des que não
ge ram re cur sos, mas, an tes, são to ma do ras de in ves ti men tos.

Pois esse caó ti co qua dro em que se en con tram as cha ma -
das áre as so ci a is só não é mais gra ve gra ças à sen si bi li da de da
so ci e da de, em ge ral, e da ini ci a ti va pri va da, em par ti cu lar, em re -
la ção ao pro ble ma.

Me re ce aten ção o fato de que as 400 ma i o res ins ti tu i ções
bra si le i ras sem fins lu cra ti vos são con tem pla das anu al men te com 

cer ca de R$2 bi lhões anu a is, de acor do com cál cu los do con sul -
tor Step hen Ka nitz, um es pe ci a lis ta no as sun to. Ain da es ta mos
lon ge do mo vi men to re gis tra do nos Esta dos Uni dos, onde as 400
ma i o res en ti da des fi lan tró pi cas re ce bem o equi va len te a R$94 bi -
lhões por ano. De toda for ma, a si tu a ção se ria dras ti ca men te
mais gra ve, não fos se a de ter mi na ção de ci da dãos e de em pre -
sas em apo i ar mo vi men tos so ci a is com ener gia e re cur sos.

As ações em pre en di das pela so ci e da de ci vil, no en tan to,
po de ri am ga nhar con sis tên cia ain da ma i or a par tir de uma nova
pro pos ta de ação e des cen tra li za ção dos pro gra mas so ci a is, que
aca ba de ser for ma ta da pelo Fó rum de Lí de res Empre sa ri a is Ga -
ze ta Mer can til.

O novo mo de lo de ação, ba se a do nas ex pe riên ci as con du -
zi das no cam po so ci al e na ade qua ção do sis te ma às par ti cu la ri -
da des so ci o e co nô mi cas do País, pro põe, em li nhas ge ra is, que

par te do va lor adi ci o na do pe las em pre sas, com pul so ri a men te
trans fe ri do para os co fres pú bli cos sob a for ma de con tri bu i ções
pa ra fis ca is, seja des ti na da ao fi nan ci an men to de ati vi da des nas
áre as de edu ca ção, de sa ú de e de re gu la ri za ção fun diá ria.

A es sên cia da pro pos ta, é im por tan te res sal tar, não apre -
goa isen ções fis ca is ou con tri bu i ções adi ci o na is, mas pre ten de
re du zir a ação di re ta do Esta do no cam po so ci al e pro por ci o nar
ma i or par ti ci pa ção da ini ci a ti va pri va da, cuja efi ciên cia ge ren ci al é 
so be ja men te re co nhe ci da.

A es tra té gia de ação da pro pos ta está cen tra da na cri a ção
e no for ta le ci men to de con sór ci os in ter mu ni ci pa is, re cu pe ran do
ex pe riên ci as bem-su ce di das re gis tra das em di fe ren tes re giões do 
País.

A ope ra ção do novo sis te ma tem a sim pli ci da de das gran -
des so lu ções. As em pre sas que apói am fi nan ce i ra men te os con -
sór ci os ad qui rem o di re i to de aba ter das con tri bu i ções que re a li za 
para a se gu ri da de so ci al (Co fins, CSSL e CPMF) va lor cor res -
pon den te ao nú me ro de pes so as as sis ti das. Esse to tal é mul ti pli -
ca do por va lor de re fe rên cia con ven ci o na do, do qual é de du zi do
um per cen tu al a ser ne go ci a do, que re pre sen ta ria sua con tri bu i -
ção real para a de mo cra ti za ção da ri que za do País.

O mo de lo, si nér gi co, tem o mé ri to de de sa fo gar a má qui na 
ad mi nis tra ti va do go ver no, aca bar com o ‘pas se io’ dos re cur sos
so ci a is e cons ti tui im por tan te di fe ren ci al mer ca do ló gi co para as
em pre sas. Uma pro pos ta, em suma, que me re ce ser ava li a da em
pro fun di da de. (Ga ze ta Mer can til/Pá gi na A2).

(c) 1999 Ga ze ta Mer can til S/A.

Ga ze ta Mer can til 12-7-1999

8-5-1999 BRASIL: APAE LUTA POR ESPAÇO DO DEFICIENTE
                              NA SOCIEDADE

Por Sô nia Cris ti na Sil va

Fe de ra ção re ú ne mais de 1,5 mil as so ci a ções, que dão apo io e
en si nam pro fis são a por ta do res de de fi ciên cia

Bra sí lia – Di fe ren tes, mas per fe i ta men te ca pa zes de tra ba -
lhar, pro du zir e con vi ver. Rumo ao novo mi lê nio, os por ta do res de 

de fi ciên ci as que rem a in clu são. Fa zer que a so ci e da de re ve ja sua 
po si ção e apren da a vi ver com a di ver si da de. Esse é o de sa fio da 
Asso ci a ção de Pais e Ami gos de Excep ci o na is (APAE), que há 40 
anos luta pe los de fi ci en tes. Mais de 1,5 mil as so ci a ções aten dem
atu al men te 200 mil jo vens e adul tos bra si le i ros, dan do-lhes apo io
e uma ha bi li ta ção pro fis si o nal, com pou ca ou ne nhu ma aju da ofi -
ci al. O es for ço das qua se 40 mil pes so as en vol vi das, en tre pro fis -
si o na is e pais de de fi ci en tes, foi re co nhe ci do, no ano pas sa do,
quan do a Fe de ra ção Na ci o nal das Apa es re ce beu o Prê mio Bem

Efi ci en te, da Ka nitz & Asso ci a dos. A pre mi a ção visa prin ci pal -
men te ao cha ma do ter ce i ro se tor, as or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is ou de uti li da de pú bli ca, que se des ta cam hoje pela ex -
pan são e ad mi nis tra ção efi ci en te. No Bra sil, as Apa es di fe rem,
de pen den do do Esta do, da si tu a ção eco nô mi ca ou da es tru tu ra,
mas ga ran tem o apo io de cri an ças a ex cep ci o na is Ido sos. Re cen -
te men te, a fe de ra ção sen tiu a ne ces si da de de tor nar as as so ci a -
ções mais pro fis si o na is. ”Qu e re mos dar ma i or vi si bi li da de aos
por ta do res de de fi ciên ci as; pô-los em evi dên cia e à fren te de
seus di re i tos“, ex pli ca o pre si den te da fe de ra ção, de pu ta do fe de -
ral Edu ar do Bar bo sa. A mu dan ça, de fen de o par la men tar, deve



co me çar pe las es co las, que, ape sar da Lei de Di re tri zes e Ba ses
da Edu ca ção e ou tras le gis la ções, ain da não ga ran tem to tal men -
te o es pa ço para o de fi ci en te. ”A es co la é o ca mi nho por que es ta -
re mos tra ba lhan do toda uma ge ra ção que sa be rá con vi ver com a
di ver si da de“. A es tra té gia tam bém muda. Em vez de pe dir às em -
pre sas para aco lher de fi ci en tes, a idéia é mos trar que essa re -
cep ção é po si ti va à ima gem do em pre sa ri a do. Bar bo sa con ta que 
a Be net ton aca ba de lan çar uma gri fe só com mo de los com Sín -
dro me de Down. ”É um for ma de con tri bu ir, ao mes mo tem po em
que lhe dá uma ima gem so ci al fa vo rá vel“. A de fi ciên cia che gou a
ser pu ni da com a mor te, quan do a ci vi li za ção ain da se agru pa va
em tri bos. Mais tar de, foi con fun di da com pos ses são e o ”de mô -
nio“ era, por ve zes, que i ma do na fo gue i ra. O de fi ci en te era exi la -
do, es con di do. Ape nas a par tir da 1ª Gu er ra Mun di al e da pre o cu -
pa ção em re a bi li tar os de fi ci en tes fí si cos ori un dos dos cam pos de 
ba ta lha, co me çou-se um mo vi men to em tor no dos de fi ci en tes.

“De po is da se gre ga ção e da in te gra ção – quan do o in di ví duo é
pre pa ra do para ser ace i to na so ci e da de –, che gou a hora da in -
clu são”, afir ma Bar bo sa. “Todo mun do tem al gum tipo de de fi ciên -
cia, mas só por que ela é vi sí vel não põe o ex cep ci o nal em con di -
ção pior. ”Par ce ria – No Dis tri to Fe de ral, a Apae já tem uma par -
ce ria com a Se cre ta ria de Edu ca ção, ga ran tin do às cri an ças por -
ta do ras de de fi ciên cia o con ví vio em es co las re gu la res até os 18
anos. A par tir daí, a as so ci a ção pro vi den cia a ha bi li ta ção pro fis si -
o nal em qua tro nú cle os exis ten tes. Dos 30 jo vens do cur so de pa -
ni fi ca ção, sete con se gui ram co lo ca ção no mer ca do de tra ba lho.
Os nú cle os são como ver da de i ras em pre sas. Eles apren dem com 
a prá ti ca e re ce bem um “sa lá rio” sim bó li co. A ati vi da de tor nou a
por ta do ra da Sín dro me de Down Andrea Rosa Re sen de, de 27
anos, uma re cep ci o nis ta de qua li da de. “Esta mos fa zen do um bom 
tra ba lho”, diz Elpí dio Ne ris, pre si den te da Apae/DF. “Enfren ta mos
ain da mu i ta des cren ça e pre con ce i to, prin ci pal men te no mer ca do
de tra ba lho, mas es ta mos con quis tan do a ci da da nia para o por ta -
dor de de fi ciên cia. ”Hoje, a fe de ra ção tem pá gi na na Inter net e

tor na aces sí vel da dos es sen ci a is. O Cen tro de Infor ma ções so bre 
De fi ciên cia Men tal tem uma re la ção de bo le tins, ví de os e li vros,
com in for ma ções, como as no vas abor da gens usa das para o cu i -
da do e a re a bi li ta ção dos, de fi ci en tes, além de per mi tir a con sul ta 
de pro fis si o na is es pe ci a li za dos.

(c) 1999, Agên cia Esta do Ltda.

O ESTADO DE S. PAULO, 8-5-99

01-04-1999 Bra sil: Ja nio de Fre i tas – A men ti ra em seu lu gar
São Pa u lo, Qu in ta-fe i ra, 1º de Abril de 1999

Ja nio de Fre i tas

Um ges to sem re le vân cia no no ti ciá rio, e me nos ain da na
men ta li da de do mi nan te, tem a pro pri e da de de ex por um con jun to
de ver da des tão en co ber tas como im por tan tes. Co i sas as sim:
quan to é ba ra ta a as sis tên cia so ci al, e quan to é des pre za da pelo
atu al go ver no, e quan to e como as men ti ras se im põem para en -
co brir es sas de for mi da des pes so a is e go ver na men ta is.

Os que apon ta ram cor tes imen sos das ver bas para fins so -
ci a is, no Orça men to de 1999 mon ta do pelo go ver no, Fer nan do
Hen ri que Car do so acu sou, inú me ras ve zes, de “men ti ro sos” e “in -
te res sa dos em di fun dir men ti ras con tra o go ver no”. Além, cla ro,
das bo bi ces com que pen sa in sul tar.

Na inú til so le ni da de de pos se do inú til con se lho do inú til
Co mu ni da de So li dá ria, po rém, Fer nan do Hen ri que co mu ni cou
que da ria aos mi nis tros a de ter mi na ção de “re com por” a ver ba de 
R$1 bi lhão de pro gra mas so ci a is cor ta da do Orça men to: “Nes te
caso, não per mi ti re mos que o ajus te fis cal des tro ce pro gra mas
so ci a is que têm im por tân cia fun da men tal para o Bra sil”. A fra se
pe dan te não des fa zia a re a li da de de que já per mi ti ra.

Esse bi lhão era a ver ba que sus ten ta ria cre ches para cri -
an ças po bres; asi los de ido sos de sam pa ra dos; abri gos e es co las
para de fi ci en tes fí si cos, as es cas sas ini ci a ti vas con tra a ex plo ra -
ção do tra ba lho in fan til e ou tras ati vi da des no gê ne ro. Já di mi nu í -
da ano a ano e dis tri bu í da, fre qüen te men te, como atra so, a au -
sên cia da ver ba nes te ano está ca u san do uma de vas ta ção (a pa -
la vra não é ex ces si va, não) na po bre rede de cre ches e asi los. Se 
mu i tos des tes con ti nu am com apa rên ci as de fun ci o na men to, é só 
pelo es for ço de ses pe ra do dos de vo ta dos de sem pre.

Era um bi lhão, para to dos aque les fins gran di o sos, a ser
em pre ga do ao lon go de 12 me ses. Um bi lhão cor ta do, po rém. E
nada per mi te di zer que será mes mo res ti tu í do, co nhe cen do-se já  
o des ti no de ou tras inú me ras afir ma ções do mes mo au tor e com

o mes mo sen ti do. Era um bi lhão para 12 me ses de mi lhões de
pes so as. E, no en tan to, em me nos de 40 dias, de ja ne i ro para fe -
ve re i ro, o go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so “per deu” para
es pe cu la do res de mo e da R$7,6 bi lhões. Os fe li zes do nos do Ban -
co Mar ka me re ce ram a ca ma ra da gem de R$1,2 bi lhão – e, em
se gui da, o do a dor teve que in ter vir no ban co ex plo di do.

Não são dois pe sos e duas me di das, não se nhor. É o úni -
co peso que os es pe cu la do res da ci ran da fi nan ce i ra, do cas si no
das Bol sas e do cha ma do sis te ma fi nan ce i ro têm, como ra zão de
ser do atu al go ver no, nas me di das pre si den ci a is e mi nis te ri a is.
Tudo o que re pre sen te ob je ti vos so ci a is e, por tan to, ne ces si da de
de re cur sos e ação com fins so ci a is não pesa na cons ciên cia e
não fi gu ra nas me di das pre si den ci a is e mi nis te ri a is.

Os re cur sos são es cas sos, di zem nos jor na is, TVs, re -
vis tas, por aí. É o re sul ta do de ado tar e pro pa lar o que Fer nan -
do Hen ri que diz quan do sur pre en di do em atos como o cor te de 
ver bas so ci a is. Ele pró prio se des men te e des men te seus por -
ta-vo zes vo lun tá ri os: “De ter mi nei que a área eco nô mi ca re fi -
zes se os cál cu los e ti ras se re cur sos de OUTROS SETORES
QUE ESTÃO NADANDO EM DINHEIRO”, foi como o cor ta dor

co mu ni cou a res ti tu i ção do bi lhão. Qu an do Fer nan do Hen ri que
de fi niu como “men ti ras de in te res sa dos” os cor tes em ver bas
so ci a is, os me i os de co mu ni ca ção ado ta ram sua afir ma ção
como ver da de. Ado ta ram a men ti ra como ver da de. Um pou co já 
na que la al tu ra e, hoje, em gran de es ca la, pro pa lam que há
aper tos por que o go ver no faz o ajus te fis cal, ou de gas tos.
Mas, tal como o cor te ne ga do era ver da de i ro, e men ti ro so
quem o ne gou, fa lam de um ajus te fis cal em que cer tos “se to -
res es tão na dan do em di nhe i ro".

Note-se, Fer nan do Hen ri que usou o plu ral, dan do a cer te -
za de que não é só a Pre si dên cia da Re pú bli ca que está na dan do 
em di nhe i ro. Ou me lhor, em gas tos in jus ti fi cá ve is e mu i tas ve zes
imo ra is, como os tu ris mos de Cló vis Car va lho e fa mí lia.

Na ade são sim pló ria às men ti ras fa zem-se as ilu sões que
de re pen te de sa bam, em sus to ou em pâ ni co. Nas pró pri as men -
ti ras, são fe i tas ca lú ni as, di fa ma ções, in jú ri as – e, so bre tu do, a
face des mas ca rá vel de um go ver no de 1º de abril.
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17-3-1999 BRASIL: CORTES – PROGRAMAS SOCIAIS
                                  SOCIAIS/PROTESTO

Lu ci a na Leão

RECIFE – A pri me i ra gran de ma ni fes ta ção na ci o nal con tra
os cor tes pre vis tos nos pro gra mas so ci a is acon te ce ama nhã, na
ca pi tal per nam bu ca na. Cin co en ti da des, en tre ofi ci a is e não go -
ver na men ta is, re a li zam uma pas se a ta pe las ruas do cen tro da ci -
da de, num per cur so de cer ca de 1,5 qui lô me tros, que vai ter mi nar 
com um ato pú bli co em fren te ao pré dio da Assem bléia Le gis la ti -
va. Os or ga ni za do res pre vê em a par ti ci pa ção de cer ca de 20 mil
pes so as, en tre ido sos, cri an ças e ado les cen tes, de fi ci en tes fí si -
cos, re pre sen tan tes de en ti da des, po lí ti cos e au to ri da des.

O ato ba ti za do de “Ca mi nha da em De fe sa da Rede de
Pro te ção So ci al”, tem como prin ci pal ob je ti vo o de pres si o nar o
Go ver no Fe de ral a re ver os cor tes pre vis tos nos pro gra mas so ci -
a is. So men te em Per nam bu co, o cor te pre vis to é de cer ca de
36% no or ça men to, em re la ção ao ano pas sa do. Em 98, fo ram in -
ves ti dos em tor no de R$41 mi lhões. Para este ano, caso for con -
fir ma do a re du ção nos in ves ti men tos, os re cur sos de vem cair
para cer ca de R$26 mi lhões, ou seja, 47% me nor do que o ano
an te ri or.

Se gun do o pre si den te do Con se lho Esta du al de Assis tên -
cia So ci al, Ru bens Jú ni or, os pro gra mas em Per nam bu co pas sa -
ri am a aten der ape nas 99,053 mil pes so as, dos atu a is 188,002
mil aten di das. “Te mos que cha mar aten ção do agra va men to so -
ci al que ocor re em Per nam bu co e no País. Se hou ver es tes cor -
tes, o caos será to tal. É inad mis sí vel em mo men to de cri se, de i -
xar de se in ves tir em pro gra mas so ci a is”, de fen deu Ru bens Jú -
ni or.

De acor do com le van ta men to do Con se lho Esta du al de
Assis tên cia So ci al, o nú me ro de aten di men tos a ido sos ca i ria de
12.789 mil, cru 98, para 8,85 mil este ano. O se cre tá rio Esta du al
de Pla ne ja men to, José Arlin do So a res afir mou que o Esta do está
se em pe nhan do em, pelo me nos, man ter os re cur sos des ti na dos
ao Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til (PETI), que in -
clui o Bol sa-Esco la. No ano pas sa do, 68 mil cri an ças fo ram be ne -
fi ci a das, com R$24,2 mi lhões in ves ti dos. O Go ver no de Per nam -
bu co quer que a pre vi são de in ves ti men tos seja au men ta da para
R$52 mi lhões, que aten de ria apro xi ma da men te 130 mil cri an ças
e ado les cen tes en tre 7 a 14 anos.

Rs.
Agên cia JB: A pri me i ra agên cia de no tí ci as de Bra sil.
30 anos de in for ma ção e cre di bi li da de. Copy right Agên cia JB.
SERVIÇOS AGÊNCIA JB (PORTUGUESE LANGUAGE)
17-3-1999.

10-8-98  BRASIL: TEMA – TERCEIRA IDADE.

Igual da de? Rica em nú me ro de pá gi nas, po bre e con tra di -
tó ria em con te ú do, a nos sa Cons ti tu i ção! Per gun te-se ao ido so,
de 65 anos ou mais, se con se gue fa zer um pla no de sa ú de, se
con se gue fa zer um se gu ro de vida ou um sim ples se gu ro de aci -
den tes pes so a is. A pri me i ra pre ten são tal vez con si ga, mas o que
terá de pa gar, men sal men te, será va lor tão ab sur da men te alto
que me lhor será que vá fa zen do sua pou pan ça para pre ve nir-se
dos “za gues zi gues” da vida. No meu caso, sou um pe que no em -
pre sá rio cuja em pre sa con tra tou um se gu ro-sa ú de para meia
dú zia de fun ci o ná ri os. No en tan to, eu e mi nha mu lher, só ci os da

fir ma, não fo mos ace i tos, por que te mos mais de 65 anos! Isso
sig ni fi ca que, en quan to pro pi cio a meus fun ci o ná ri os um se gu ro
de pri me i ra li nha, nós, os sé ci os da fir ma, fi ca mos res tri tos a um 
pla no de sa ú de an ti go, ini dô neo, com o qual so mos for ça dos a
en trar em cons tan tes con fli tos, tão co nhe ci dos do Pro con. Qu an -
to a se gu ros de vida e de aci den tes pes so a is, nem pen sar.
Quem du vi dar que o ten te. Álva ro Ra mos, São Pa u lo La zer gra -
tu i to. O De cre to nº 1.948, de 3-7-96, re gu la men ta a Lei nº
8.842/94, que dis põe so bre a po lí ti ca na ci o nal do ido so e cria o

Con se lho Na ci o nal do Ido so. Con si de ra-se ido so a pes soa ma i or 
de 60 anos (e não 65 anos). E, já que “quem can ta seus ma les
es pan ta”, va mos a seu art. 12 que pre vê: pro pi ci ar ao ido so
aces so a even tos cul tu ra is me di an te pre ços re du zi dos. O que
quer di zer re du zi do? Se ria me lhor di zer de gra ça e é as sim que
deve ser a com pre en são dos le gis la do res e o en ten di men to de
to dos. Por que ou se dá ou não se dá al gu ma co i sa. Nada de
por ções. O ido so, quan do tem mu i to, tem uma apo sen ta do ria de
um sa lá rio mí ni mo ou uma pen são que mal dá para seu re mé dio 

de uso con ti nuo. De res to, há a frus tra ção na tu ral que a ve lhi ce
lhe ofe re ce. Em to das as ci da des, o ido so já tem o trans por te de 
gra ça. Va mos pro pi ci ar-lhe tam bém o di re i to de ir ao ci ne ma, ao
te a tro, ao cir co, ao es tá dio de fu te bol de gra ça, pois te mos a
cer te za que ne nhum em pre sá rio do ramo fará opo si ção a uma
co o pe ra ção com o ve lhi nho, dan do-lhe a opor tu ni da de de po der
re vi ver os anos dou ra dos de sua vida que não vol tam mais. Di di -
er Pi res da Sil va, São José do Rio Pre to, Far do So ci al. Em ar ti go 
re cen te pu bli ca do nes te jor nal, o jor na lis ta e es cri tor Gil ber to de

Meio Ku jaws ki abor da um tema sen sí vel e pre o cu pan te. A ma té -
ria en fo ca a re je i ção, pela so ci e da de atu an te, da que les in ca pa -
zes, pela ida de avan ça da, de man ter uma vida ati va num mun do 
cada dia mais com pe ti ti vo. Para nós, as pa la vras do bri lhan te ar -
ti cu lis ta su ge rem que dias vi rão nos qua is as pes so as se rão
clas si fi ca das por ní ve is, nos qua is po bres, ve lhos, mi no ri as ét ni -
cas sem po ten ci al so ci al e de fi ci en tes fí si cos se rão con fi na dos
em gue tos para não cons tran ger as eli tes. O Esta do omis so e a
so ci e da de já dão mos tras de que não se su je i ta rão mais a car re -

gar o far do so ci al dos de ser da dos, dos que não con se guem
mais a auto-su fi ciên cia. O aban do no de po pu la ções in te i ras na
Áfri ca e Ásia, para que pe re çam de fome; a mar gi na li za ção da
po pu la ção ido sa; a es te ri li za ção de gran des con tin gen tes de
mu lhe res no mun do todo; as cha ci nas de ci da dãos mi se rá ve is,
nos gran des cen tros ur ba nos, são evi dên ci as de que está em
mar cha um pro ces so se le ti vo cri mi no so, para sa tis fa zer uma so -
ci e da de cada dia mais ego ís ta e de sa gre ga do ra. Alber to Braz,
San to André, Ide al per di do So bre o tema “ter ce i ra ida de”, gos ta -
ria de dar a mi nha co la bo ra ção lem bran do, aqui, um pen sa men -
to mu i to bo ni to que no li vro Di a lé ti ca da Boa Von ta de, do jor na -



lis ta Pa i va Net to, em que diz que “ve lho é aque le que per deu o
ide al, que de ve mos ali ar à ex pe riên cia dos mais ve lhos a ener -
gia da di vo sa dos mais mo ços”. Per ce be-se nes sas pa la vras o
ób vio: não im por ta a ida de que te nha mos, a pes soa sem pre terá 
algo de útil para ofe re cer à so ci e da de, des de que va lo ri za da pe -
los seus con ci da dãos. Por isso, é uma de su ma ni da de o aban do -
no a que são re le ga dos mu i tos an ciãos. É la men tá vel, mas há
ain da mu i ta gen te moça que se es que ce de que um dia tam bém 
che ga rá ao tem po em que o cor po não terá mais a vi ta li da de
dos tem pos ju ve nis. Ao res pe i tar mos os que es tão na ter ce i ra
ida de, es ta re mos va lo ri zan do a nós mes mos no fu tu ro. Albi no de 
Bar ros, São Pa u lo, Ido sos anô ni mos. A fim de ti rar mi lha res de

ve lhi nhos e ve lhi nhas do iso la men to e da de pres são, su gi ro a
cri a ção dos “ido sos anô ni mos”, nos mol des dos al coó la tras anô -
ni mos. As re u niões po de ri am re a li zar-se em cen tros co mu ni tá ri -
os e as des pe sas se ri am ba i xís si mas. Hans Fre un dent hal, São
Pa u lo, Opor tu ni da des de vida. Nos úl ti mos anos as sis ti mos a
uma pro gres si va cons ci en ti za ção da im por tân cia do en ve lhe ci -
men to da po pu la ção. Na Eu ro pa, con si de ra-se como um dos
prin ci pa is de sa fi os às so ci e da des mo der nas. No Bra sil, po de -
mos hoje fa lar de uma ver da de i ra ex plo são do seg men to dos
ido sos, ou seja, da ter ce i ra ida de ou ida de ma du ra, cons ti tu í da
por to das as pes so as com ida des su pe ri o res a 60 anos. Uma
gran de par te, quan do che ga àque la ida de, já pos sui casa pró -
pria e vai vi ven do com os par cos re cur sos da apo sen ta do ria, le -
van do uma vida con tro la da. O nú me ro de ido sos só ten de a au -
men tar, por que o pe río do de vida vem sen do mais lon go, como
nos é dado ob ser var pela ne cro lo gia pu bli ca da di a ri a men te nos
jor na is, que in clui uma boa por cen ta gem de pes so as com mais
de 70 anos. Por tudo isso, po de mos afir mar que o ido so mo der no
tem uma sa ú de mais con ser va da, é mais ati vo e me nos de pen -
den te dos ou tros, tem uma ma i or pro pen são ao con su mo e uma

ma i or par ti ci pa ção nas ati vi da des so ci a is, cri an do as sim opor tu ni -
da des de vida. Essa aná li se, que de i ta to tal men te por ter ra o con -
ce i to de que os apo sen ta dos são ge ral men te po bres, não deve,
no en tan to, fa zer es que cer as pro fun das di fe ren ças em ter mos de 
si tu a ção eco nô mi ca, exis ten tes en tre dis tin tos seg men tos de in di -
ví du os nes sa fa i xa etá ria, em que me in cluo. João Ma nu el da Sil -
va Pi ca do, San tos, Po lí ti ca sé ria. Se gun do pes qui sa idô nea, no
ano 2000 te re mos a sex ta po pu la ção de ido sos do mun do! Cabe
ao go ver no ela bo rar uma po lí ti ca sé ria para nos sos an ciãos, para 
que, no fi nal de sua vida, não fi quem de sam pa ra dos, como acon -
te ce atu al men te, de i xan do-nos en ver go nha dos com a fal ta de
res pe i to por es ses bra si le i ros que tan to con tri bu í ram para o pro -
gres so do Bra sil. Pa u lo D. Neme e Ma ria Ap. Tric ta Sal lum Neme,

São Pa u lo. Su ges tões para de ba te: “Ele i ções” e “Edu ca ção”. As
car tas de vem ser en vi a das para Fó rum de De ba tes, Av. Eng. Ca -
e ta no Álva res, 55, 6º an dar, CEP 02598-900, ou pelo faz (11)
856-2920, com as si na tu ra, iden ti fi ca ção, en de re ço e te le fo ne do
re me ten te, e po de rão ser re su mi das. Cor res pon dên cia sem iden -
ti fi ca ção com ple ta será des con si de ra da.

                                (c) 1998, Agên cia Esta do LTDA.

                                  O Esta do de S. Pa u lo, 10-8-98.

3-8-98 Bra sil: onde apo sen ta do tem aten di men to
es pe ci al.
Por Sil va na Ro cha.

Além de pro ce di men tos bá si cos, al gu mas ins ti tu i ções ado -
tam tra ta men to es pe ci al.

O Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS) fir mou con vê -
nio com a Fe de ra ção Bra si le i ra das Asso ci a ções de Ban cos
(FEBRABAN), para que os ban cos ado tem me di das que pro pi ci -
em aten di men to rá pi do e efi ci en te aos se gu ra dos. O ob je ti vo é
que essa ca te go ria de cli en tes re ce ba tra ta men to bá si co di fe ren -
ci a do, es pe ci al men te nos dias de pa ga men to do be ne fí cio. Os fa -
vo re ci dos pelo con vê nio não são pou cos. Eles são nada me nos
de 17.915.128 apo sen ta dos e pen si o nis tas que re ce bem men sal -
men te os be ne fí ci os em apro xi ma da men te 15 mil agên ci as ban -
cá ri as do País. Bra des co, Nos sa Ca i xa Nos so Ban co, Real e Uni -
ban co fo ram além, e es tão ofe re cen do tam bém ser vi ços es pe ci a -
is a es ses cli en tes (ler ao lado). Os de ma is ban cos con sul ta dos,
como Itaú, Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, HSBC Ba me rin dus, Ci ti -
bank, Bank Bos ton e Su da me ris, li mi tam-se a res pe i tar as me di -
das es ta be le ci das no con tra to en tre o INSS e a Fe bra ban e, ain -
da, as leis mu ni ci pa is, que exi gem aten di men to pre fe ren ci al para
ido sos, ges tan tes e de fi ci en tes fí si cos. O con vê nio do INSS com
a Fe bra ban es ta be le ce o se guin te: 1) O se gu ra do não pode es pe -
rar mais de 30 mi nu tos para ser aten di do. Para isso, o ban co
deve co lo car nú me ro su fi ci en te de ca i xas nas agên ci as; e, se for
ne ces sá rio, deve an te ci par a aber tu ra da agên cia em duas ho ras; 
2) As ca i xas para aten di men to a apo sen ta dos e pen si o nis tas de -
vem es tar lo ca li za das em an dar tér reo; 3) O ban co deve man ter o 

cli en te den tro da agên cia du ran te a es pe ra pelo aten di men to.O
INSS tem um Ser vi ço de Acom pa nha men to do Aten di men to Ban -
cá rio, en car re ga do de fis ca li zar o cum pri men to das me di das es ta -
be le ci das no con vê nio fir ma do com a Fe bra ban. Além dis so, man -
tém o te le fo ne: 0800-61-0191, para re ce bi men to de even tu a is re -
cla ma ções so bre aten di men to ban cá rio.

(c) 1998, Agên cia Esta do LTDA.
O Esta do de S. Pa u lo, 3-8-98.

29-6-98 BRA SIL: A TER CE I RA IDA DE E A DE MO CRA CIA.

De po is de mais de 20 anos de au to ri ta ris mo e de agra va -
men to da cri se so ci al, o Bra sil con quis tou o di re i to ao voto di re to
para a Prsi dên cia da Re pú bli ca e re es cre veu sua Cons ti tu i ção
com re le van tes re for mas. Dez anos após sua pro mul ga ção, as
for ças or ga ni za das da so ci e da de ci vil e o Go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, por con se qüên cia, o Con gres so Na -
ci o nal, ini ci a ram vá ri as re for mas na le gis la ção com for te ob je ti vo

de re du zir o ta ma nho do Esta do e sua in ter fe rên cia no mer ca do e 
nas re la ções de tra ba lho. A ali an ça de par ti dos po lí ti cos que ele -
geu o pre si den te e ga ran te a go ver na bi li da de tra ba lha duro para
trans for mar a dura re a li da de de mi lhões de bra si le i ros. Mas ain da 
há mu i to a ser fe i to.

A so ci e da de bra si le i ra, sin to ni za da e con vi da da com pul so -
ri a men te a in gres sar na rede da glo ba li za ção, avan ça na di re ção
de qua li fi car a de mo cra cia re pre sen ta ti va, am pli ar a de mo cra cia
par ti ci pa ti va e cri ar as ba ses para uma de mo cra cia real, subs tan -
ti va, eco nô mi ca e so ci al. A de mo cra cia que ga ran te ape nas o di -
re i to ao voto já não é su fi ci en te para o exer cí cio ple no da ci da da -

nia.

Hoje, os di re i tos ain da são con ce bi dos pre do mi nan te men -
te na re la ção en tre pes so as e go ver nos. Di an te das trans for ma -
ções ocor ri das no mun do, pre ci sa mos co me çar a pen sar em di re -



i tos num sen ti do mais am plo. É pre ci so re co nhe cer que os go ver -
nos são ape nas uma das fon tes de ame a ça aos di re i tos hu ma nos 
e que a sim ples ação de um go ver no pode não bas tar para pro te -
ger mu i tos des ses di re i tos aos bens co muns, da dig ni da de, de
aces so às in for ma ções.

Nes se con tex to, a nos sa ação deve vol tar-se, tam bém,
para no vas con quis tas: os di re i tos do ou tro, das cri an ças, dos ido -
sos, dos de fi ci en tes fí si cos e men ta is, as res pon sa bi li da des com -
par ti lha das, os di re i tos vol ta dos para a so ci e da de. Um tema me -
re ce ca ri nho es pe ci al e mais se ri e da de: os di re i tos que di zem
res pe i to à cha ma da ter ce i ra ida de. De ve mos re co nhe cer que o
Bra sil não está pre pa ra do para en fren tar o en ve lhe ci men to de
sua po pu la ção. Alguns da dos mos tram que a pro por ção de ido -
sos, pes so as com mais de 65 anos, su biu de 1991 com 4,83%
para 5,37% em 1996. Atu al men te, exis tem 11,7 mi lhões de pes -
so as com mais de 60 anos no Bra sil, ou seja, 7,8% da po pu la ção. 
Pro je ta-se para 2025 uma po pu la ção de 33 mi lhões de pes so as
com mais de 60 anos. O avan ço da ida de da po pu la ção não está
sen do acom pa nha do por po lí ti cas so ci a is ne ces sá ri as.

Em ju lho de 1997, o pre si den te FH as si nou a lei do ido so,
que pre vê uma ação ar ti cu la da de oito mi nis té ri os para me lho rar
a si tu a ção do ido so no Bra sil. No en tan to, não obs tan te as di fi cul -
da des es tru tu ra is, sa be mos que ain da hoje a lei e os pla nos não
sa í ram do pa pel. Ain da não co nhe ce mos um pro gra ma con cre to
pa tro ci na do pelo Go ver no para dar aten di men to ao ido so.

Com base em es tu dos e re i vin di ca ções, ela bo ra mos al gu -
mas pro pos tas que po de ri am es tar se trans for man do em po lí ti cas
pú bli cas: os ido sos têm ne ces si da des de es tru tu ras fí si ca e emo ci -
o nal di fe ren tes e pre ci sam de tra ta men tos es pe ci a li za dos e di fe -
ren ci a dos; os ido sos pre ci sam de es pa ços pú bli cos ade qua dos,
nas re for mas de nos sas ci da des, e de ve mos pre ver uma ar qui te tu -
ra ade qua da que fa ci li te o des lo ca men to dos ido sos; pre ci sa mos
pre pa rar a so ci e da de para re ce ber um alto per cen tu al de ido sos
nas pró xi mas dé ca das no aten di men to às pes so as ido sas em re -
par ti ções pú bli cas e es ta be le ci men tos ban cá ri os, fa ci li tar o aces so
das pes so as ido sas a ci ne mas, te a tros, shows e ou tras for mas de
la zer pú bli co; no vas for mas de re la ci o na men to en tre os ido sos e as 
cri an ças atra vés de uma po lí ti ca de apro xi ma ção emo ci o nal, do
pon to de vis ta da sa ú de, os pa ci en tes mais ve lhos pre ci sam de um 
tra ta men to hos pi ta lar di fe ren ci a do com o acom pa nha men to de um
ge ri a tra, as sim como ca re cem de um aten di men to pre ven ti vo à se -
me lhan ça das cri an ças; a lon go pra zo pre ci sa mos cri ar, for ta le cer
e des cen tra li zar pro gra mas de as sis tên cia aos ido sos, de for ma a
con tri bu ir para sua in te gra ção à fa mí lia e à so ci e da de e in cen ti var
o seu aten di men to no seu pró prio am bi en te fa mi li ar.

Do pon to de vis ta da Pre vi dên cia So ci al esta si tu a ção
pode re sul tar num de sas tre ain da ma i or para o País. Com a re du -
ção da na ta li da de, da mor ta li da de in fan til e do in gres so re du zi do
de tra ba lha do res no mer ca do for mal de tra ba lho, o nú me ro de
con tri bu in tes está ca in do a cada dia que pas sa. Além dis so, com
o au men to da ex pec ta ti va de vida do bra si le i ro, vem cres cen do
acen tu a da men te a quan ti da de de apo sen ta dos e pen si o nis tas.

Nes se rit mo, é cer to, os re cur sos se rão in su fi ci en tes para
o pa ga men to de tan tas apo sen ta do ri as: na dé ca da de 50, oito
con tri bu in tes fi nan ci a vam um apo sen ta do; em 70, essa re la ção
era de 4,2 para 1; nos anos 90, são 2,3 pes so as tra ba lhan do para 
sus ten tar um apo sen ta do; no ano 2020, se as atu a is re gras de
apo sen ta do ria fo rem man ti das, a pro por ção será de 1 para 1.

De acor do com a nova ten dên cia de des cen tra li za ção dos
ser vi ços de sa ú de se ria in te res san te apre sen tar pro pos tas ca pa -
zes de as so ci ar o bem-es tar do ido so com a ges tão de ati vi da des 
e de ins ti tu i ções pri va das com pre o cu pa ção pú bli ca.

Em re su mo, as ques tões da ter ce i ra ida de não po dem ser
pos ter ga das, mar gi na li za das ou adi a das e me re cem tra ta men to
es pe ci a lís si mo por par te dos par la men ta res e dos go ver nan tes

que têm como meta prin ci pal pre pa rar o Bra sil para um fu tu ro
mais hu ma no e mais dig no para to dos. Este País pre ci sa res pe i -
tar mais os ido sos. Ce li na Var gas Ama ral Pe i xo to é so ció lo ga.

(c) 1998 AGÊNCIA O Glo bo 
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14/6/1998 Bra sil: Trans por te Pú bli co em Bus ca do Rumo Cer to.

Em bus ca de so lu ções prá ti cas para um pro ble ma crô ni co.
O trans por te pú bli co na Ilha é fon te cons tan te de re cla ma ções
dos mo ra do res. Quem pode anda de car ro, quem não pode so fre
com a de mo ra, as al ter na ti vas es cas sas de des lo ca men to para
fora do ba ir ro e o des res pe i to das em pre sas com ido sos, cri an ças 
e de fi ci en tes fí si cos.

Em abril, o Fó rum da Co mu ni da de se re u niu para apre sen tar 
pro pos tas para me lho rar a qua li da de de vida no ba ir ro. A co mis são,
res pon sá vel pela ela bo ra ção de pro pos tas na área de trans por te, foi 
pre si di da pelo ad vo ga do e eco no mis ta José Hen ri que Vi a na. Com
28 anos de ex pe riên cia na Rede Fer ro viá ria Fe de ral e cur sos de es -
pe ci a li za ção em Pa ris, Vi a na re sol veu se en ga jar nos pro ble mas da
Ilha do Go ver na dor, onde mora há 23 anos.

Como sem pre me en vol vi com a área por ca u sa do meu
tra ba lho, re sol vi me en ga jar na bus ca de so lu ções para o ba ir ro,
afir ma.

Para Vi a na, re sol ver os pro ble mas de trans por te e trân si to
na re gião é mu i to mais sim ples do que pa re ce. Ele apos ta na in -
te gra ção en tre Kom bis, ôni bus e me trô.

Pela nos sa pro pos ta, Kom bis fa ri am a li ga ção en tre o in te -
ri or do ba ir ro e a Estra da do Ga leão. De lá, o mo ra dor fa ria a bal -
de a ção de ôni bus em di re ção às bar cas ou à es ta ção do me trô
de Ma ria da Gra ça para che gar ao Cen tro ou à Zona Sul. A pas -
sa gem se ria in te gra da ex pli ca.

Pe los seus cál cu los as em pre sas de ôni bus não sa i ri am
pre ju di ca das, pois ha ve ria com pen sa ção no tem po de per cur so
até o Cen tro.

A le ga li za ção das vans é uma su ges tão po lê mi ca do pro je -

to da Câ ma ra. Elas fa ri am a li ga ção com o Cen tro como uma op -
ção mais cara e con for tá vel.

Há lu gar para to dos. Bas ta or ga ni zar a ba gun ça e in te grar
os bi lhe tes diz.

Para ele, o ob je ti vo prin ci pal é ti rar os car ros par ti cu la res
das ruas.

Apos tar nos trans por tes fer ro viá rio e ma rí ti mo é a al ter na ti -
va à po lu i ção.

(c) 1998 Agên cia O Glo bo

Agên cia O Glo bo - A Infor ma ção Extra or di ná ria
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Srª Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der do Go -
ver no.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – 
Se na dor Ro me ro Jucá, V. Exª tem a pa la vra
por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB –
RR. Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis -
cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra
para fa zer um re gis tro que con si de ro ex tre -
ma men te im por tan te de um fato po lí ti co e
ad mi nis tra ti vo ocor ri do na data de on tem.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so con vi dou to das as Li de ran ças po lí ti cas do 
Con gres so Na ci o nal para uma re u nião, no
iní cio da tar de de on tem, no Sa lão Oval do
Pa lá cio do Pla nal to, in clu si ve os Lí de res dos 
Par ti dos de Opo si ção na Câ ma ra e no Se na -
do, para dis cu tir a si tu a ção em que se en -
con tra o mun do, de vi do à cri se in ter na ci o nal
ca u sa da pelo ata que ter ro ris ta aos Esta dos
Uni dos.

O Pre si den te fez uma ex po si ção de ta -
lha da da po si ção do Bra sil e re gis trou, in -
clu si ve, a sua pre o cu pa ção pes so al e a do
Go ver no, tam bém cor ro bo ra da pe los Lí de res 
par ti dá ri os, no sen ti do de que pre va le ces se
a pre o cu pa ção hu ma na nes te mo men to, em
de tri men to de aná li ses eco nô mi cas, de pos -
sí ve is re fle xos fu tu ros na eco no mia ou na si -
tu a ção fi nan ce i ra dos pa í ses. Di zia Sua
Exce lên cia que é fun da men tal cen trar a ex -
pec ta ti va, a ação e a cos tu ra po lí ti ca de uma 
so lu ção ne go ci a da de paz em cima do res pe -
i to à vida, da me lho ria da qua li da de de vida
dos po vos e do res pe i to à so be ra nia de cada
país.

De po is da pa la vra co e ren te e fir me do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, o
Mi nis tro Cel so La fer fez uma ex po si ção de ta -
lha da da po si ção do Ita ma raty e do Bra sil
nes se caso e apre sen tou uma aná li se im por -
tan te so bre o mo men to e as con jun tu ras fu -
tu ras que de ve re mos vi ver.

Após a ex pla na ção do Mi nis tro Cel so
La fer, usa ram da pa la vra di ver sos Lí de res,
in clu si ve os Lí de res dos Par ti dos de Opo si -

ção ao Go ver no, que, unis so na men te, ex -
pres sa ram a pre o cu pa ção com a união na ci -
o nal, com as di fi cul da des que vi ve mos e com 
a ne ces si da de de o Bra sil ter uma le gis la ção 
dura e es pe cí fi ca de com ba te ao ter ro ris mo.

Con si de ro a re u nião de on tem ex tre ma -
men te im por tan te, um ato de ma tu ri da de po -
lí ti ca do País e res sal to aqui não só a pos tu -
ra do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, que
de mo cra ti ca men te bus cou a par ti ci pa ção e a 
opi nião de to dos, como tam bém a pos tu ra de 
to dos os lí de res par ti dá ri os, in clu si ve dos
Par ti dos de Opo si ção, que aten de ram ao
cha ma do, par ti ci pa ram do de ba te e apre sen -
ta ram suas ques tões, não de apo io ao Go -
ver no, mas de pre o cu pa ção e união em um
mo men to de di fi cul da des na ci o nal e in ter na -
ci o nal.

Por tan to, re al ço a data de on tem como
um dia im por tan te para a ma tu ri da de po lí ti ca 
do País.

Meu se gun do re gis tro re fe re-se ao Re la -
tó rio da ONU, que elo gi ou o Pro gra ma da
Re for ma Agrá ria no Bra sil. O re la tó rio mun di -
al di vul ga do on tem pe las Na ções Uni das
des ta ca o rit mo de cres ci men to da pro du ção
agrí co la no Bra sil e faz elo gi os ao pro gra ma
de re for ma agrá ria do País. O do cu men to,
que apon ta a exis tên cia de 826 mi lhões de
pes so as des nu tri das em todo o mun do, apre -
sen ta ex pli ca ções de ta lha das so bre os pro -
je tos de in cen ti vos con ce di dos pelo Go ver no 
bra si le i ro aos pe que nos agri cul to res.

Por tan to, o es for ço do Go ver no do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que, do Mi nis tro Raul 
Jung mann e de sua equi pe co me çam a ser
re co nhe ci do, in clu si ve in ter na ci o nal men te,
por essa ava li a ção e esse re la tó rio da ONU.

Peço, Srª. Pre si den te, a trans cri ção nos
Ana is do Se na do da ma té ria do jor nal O Glo -
bo in ti tu la da ”Re la tó rio da ONU Elo gia Pro gra ma
de Re for ma Agrá ria no Bra sil.“

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





A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – V. Exª
será aten di do, na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor José Fo ga ça, por vin te mi nu tos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Se na do ra Mar lu ce Pin to, Srªs e Srs. Se -
na do res, cre io que é tam bém obri ga ção nos sa, como
Se na do res bra si le i ros, te cer co men tá ri os a res pe i to
des se tris te e trá gi co epi só dio re cen te ocor ri do nos
Esta dos Uni dos. 

Antes de vir a esta tri bu na, eu pen sa va em dois
li vros im por tan tes cuja le i tu ra tal vez aju de mu i to a ex -
pli car ou a ten tar en ten der o que está ocor ren do nes te 
iní cio do sé cu lo XXI. 

Ontem, men ci o na vam al guns jor na is que pro va -
vel men te essa guer ra que está sen do tra va da, cu jos
pri me i ros mor tos já es tão apa re cen do e os pri me i ros
már ti res já es tão na tela das te le vi sões do mun do in -
te i ro, se ria o tipo de guer ra do sé cu lo XXI. Não con -
cor do. Pen so que essa é a tí pi ca guer ra do sé cu lo XX. 

Ocor ria me lem brar de um li vro de Eric Hobs -
bawn, um dos ma i o res his to ri a do res mar xis tas da
nos sa era, in ti tu la do A Era dos Extre mos, uma le i tu ra
obri ga tó ria para quem quer en ten der o sé cu lo XX e,
tal vez, tam bém en ten der o que está acon te cen do
nes se iní cio do sé cu lo XXI. Nes sa obra o au tor ex pli ca 
cla ra men te que, em ne nhu ma ou tra épo ca, em ne -
nhu ma ou tro mo men to da vida hu ma na so bre a ter ra,
em ne nhum ou tro pe río do da His tó ria, ocor re ram
guer ras ca u sa das por sis te mas de cren ças, com tan -
tas mor tes, com tan ta des tru i ção, com tan ta vi o lên cia
como as ocor ri das no sé cu lo XX.

Há um pe río do que ele cha ma de ”o bre ve sé -
cu lo XX“, que vai da Pri me i ra Gu er ra Mun di al, em
1914, até a que da do Muro de Ber lim, em 1989. Nes -
ses qua se 70 anos, ocor re ram mais des tru i ções e
mor tes do que em qual quer ou tra épo ca da His tó ria
da hu ma ni da de em ra zão de con fli tos en tre sis te mas
de cren ças.

Ocor re-me tam bém lem brar um au tor me xi ca no, 
cujo nome a mi nha pés si ma me mó ria não me aju da a
lem brar. É um jo vem es cri tor me xi ca no, cujo li vro só
pude ad qui rir por via da Inter net, uma vez que não
exis te nas li vra ri as bra si le i ras, in ti tu la do Ma te ria Dis -
pu es ta, que li há al guns me ses. Nes se li vro, o es cri tor
co men ta ou ana li sa o com por ta men to do seu pai, um
tí pi co ho mem dos me a dos do sé cu lo XX, com ple ta -
men te su bor di na do e sub mis so, que só or ga ni za a
sua vida me di an te um sis te ma de cren ças, ou seja,
para tudo ele tem uma cons tru ção ide o ló gi ca. Ma té ria 

Dis pu es ta é um li vro ex tra or di ná rio e é até uma in jus -
ti ça e uma fa lha im per doá vel mi nha não lem brar o
nome do seu au tor.

O au tor nar ra todo o li vro a par tir da sua in fân cia
e ado les cên cia. Seu pai o le va va para pas se ar de car -
ro, pro va vel men te no iní cio dos anos 70, quan do ele
ain da era cri an ça. E o pai o uti li za va como pre tex to
para sair de casa. O pai en con tra va sem pre uma ra -
zão ide o ló gi ca, mu i to bem ar ti cu la da, mu i to bem
cons tru í da, como me xi ca no, para ter ódio, por exem -
plo, de um out do or onde ha via pu bli ci da de da
Coca-Cola. 

Para ter ódio da Coca-Cola, o pai dele ti nha uma 
ex pli ca ção ide o ló gi ca ex tra or di ná ria. O que ele não
en ten dia é como o pai não ti nha ex pli ca ção, por
exem plo, para de i xar a mãe em casa, la van do a lou ça, 
lim pan do a casa, so fri da men te, para pe gar o car ro,
de i xar o fi lho brin can do na pra ça e ir vi si tar a aman te.
Para isso o pai não ti nha ne nhu ma ex pli ca ção ide o -
ló gi ca. Ele dis se: ”O meu pai era o tí pi co ho mem do
séc. XX“.

Este é o tipo de ques tão que está em con fli to, na
mi nha opi nião: o dos sis te mas de cren ças.

Em Ma te ria Dis pu es ta, fica mu i to cla ra a enor -
me oje ri za, o enor me re pú dio des se jo vem es cri tor, ti -
pi ca men te dos anos 80 e do fi nal do séc. XX, ti pi ca -
men te um pen sa dor, es cri tor e li te ra to des ses tem pos 
mo der nos, pe los ex ces sos de cren ças, de ide o lo gi as
e de cons tru ções ar ti fi ci a is de sis te mas de idéi as que
vi go ra ram no séc. XX. Ele cla ra men te nos en ca mi nha
para en ten der que as cons tru ções de sis te mas de
idéi as nada mais são que cons tru ções ide o ló gi cas de
sis te mas de po der.

Não é por aca so que me ocor re tam bém a lem -
bran ça de um jo vem mor to no fi nal do séc. XX, ain da
nos anos 80, cha ma do John Len non, que es cre veu a
can ção Ima gi ne, que diz: ”Ima gi nem todo o povo sem
re li giões, sem na ções, sem fron te i ras“ – por tan to,
sem guer ras, sem mor tes, sem des tru i ção. Ele diz:
”Ima gi ne all the pe o ple li ving life in pe a ce“, que,
em por tu guês, que di zer ”ima gi nem to das as pes so as 
vi ven do em paz“.

Na ver da de, o que John Len non que ria di zer é o
que está em Ma te ria Dis pu es ta e é o que tal vez es te ja 
em Eric Hobs bawn. O que está lá é algo cla ro: con fli -
tos cri a dos por ape gos a sis te mas de cren ças ge ram
sis te mas de mor te, por que es ses sis te mas de cren ça
não são sis te mas de be ne fí cio da hu ma ni da de e da
paz, mas são de be ne fí cio do po der, do con tro le co le -
ti vo, da he ge mo nia de gru pos, da pre va lên cia da for -
ça. E tal vez seja essa toda a ques tão que está por trás 



dos aviões que se es ta te la ram con tra as tor res de
Nova Ior que.

O que John Len non que ria, o que o li vro Ma te ria
Dis pu es ta quer e o que tal vez Eric Hobs bawn tam -
bém que i ra de mons trar é que o séc. XX foi o sé cu lo da 
in to le rân cia, e, por tan to, no sé cu lo da in to le rân cia,
não pode ha ver paz, por que não há ca pa ci da de, não
há ne nhum de se jo, não há ne nhu ma dis po si ção em
se abrir mão de sis te mas fe cha dos de cren ças, de sis -
te mas ide o ló gi cos ra di ca li za dos e fe cha dos. É o des -
pre zo pela vida mul ti cul tu ral, a não ace i ta ção da to le -
rân cia re li gi o sa e o re pú dio à con vi vên cia ide o ló gi ca,
que, mu i tas ve zes, apa re cem tam bém tra du zi dos sob
a for ma de um apa ren te dis cur so pa ci fis ta.

O Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge W.
Bush, logo após os aten ta dos, fa zia uma ora ção apa -
ren te men te pa cí fi ca, em que di zia: ”Estou pre pa ra do
para de fen der a li ber da de“. Ele par tia do pres su pos to
de que ti nha como de ver de fen der o seu sis te ma de
cren ças con tra uma ou tra cons tru ção ide o ló gi ca que,
na ver da de, é uma cons tru ção de po der que leva à
prá ti ca dos aten ta dos, do ter ro ris mo, da vi o lên cia, da
des tru i ção, da mor te, como ocor reu e como tem ocor -
ri do no mun do: pe que nos aten ta dos em que mor rem
pou cas pes so as, mas em que a vi o lên cia hu ma na é a
mes ma. Não é o nú me ro de pes so as que ca rac te ri za
a bar bá rie. O que ca rac te ri za a bar bá rie é a dis po si -
ção de ma tar ino cen tes, seja um ino cen te, se jam mi -
lha res de les.

Pa re ce-me mu i to cla ro que é ab so lu ta men te
ine quí vo co se in ter pre tar que es ses gru pos ou es sas
ten dên ci as da nos sa so ci e da de, como ela se de se -
nha nes te iní cio de séc. XXI, não es tão dis pos tos a
abrir mão dos seus sis te mas de cren ça.

De um lado, o li be ra lis mo fi lo só fi co e eco nô mi co, 
que, hoje, se cha ma de ne o li be ra lis mo, é su pos ta -
men te um re gi me de ab so lu ta li ber da de in di vi du al,
em que o in di ví duo ace i ta que cada um tem li ber da de
para ser aqui lo que qui ser e para vi ver ple na men te a
sua in di vi du a li da de. No en tan to, num sis te ma des se
tipo, ga ran te-se que o me lhor pre va le ça, que o mais
for te ven ça, que o mais bem do ta do se im po nha. Esse 
é um re gi me onde os fra cos não têm vez, onde os me -
nos do ta dos, os me nos equi pa dos, os me nos in te li -
gen tes, os me nos cul tu ral men te for ta le ci dos não têm
vez. Esse é um sis te ma até na tu ral, pois, des de que
exis te o ser hu ma no so bre a face da Ter ra, a hi e rar -
quia ani mal tem sido as sim. Essa é a hi e rar quia da ca -
de ia ali men tar, ou seja, o mais for te, o me lhor, o mais
po de ro so se im põe. Qu an to mais li ber da de para que
cada um seja aqui lo que é, mais o me lhor, o mais for -
te, o mais po de ro so vai se im por. Por tan to, esse não é

um mun do para os fra cos. Isso pode ser na tu ral, pode
obe de cer a uma ca de ia his tó ri ca da hi e rar quia ani mal 
e à ca de ia ali men tar bi o lo gi ca men te es ta be le ci da,
mas não é jus to. É na tu ral, mas não é jus to.

Qu an do o Pre si den te Ge or ge W. Bush diz que
vai de fen der esse sis te ma de cren ças, ele está de fen -
den do essa cons tru ção ide o ló gi ca onde o me lhor pre -
va le ce, mas há in jus ti ça com quem não é o me lhor.

Nas co li nas de Go lan, na Pa les ti na, ve ri fi ca-se
que fa zen de i ros is ra e len ses ex tre ma men te bem pro -
vi dos tec no ló gi ca e in te lec tu al men te, com for ma ção
uni ver si tá ria, in clu si ve na Eu ro pa, ori un dos de fa mí li as
abas ta das, es tão pre pa ra dos para um re gi me de pro -
du ti vi da de eco nô mi ca fan tás ti ca, de tal ma ne i ra que
há um con tras te vi o len tís si mo com o atra so tec no ló gi -
co, com a cul tu ra ex tre ma men te pre cá ria, do pon to de 
vis ta da pro du ção eco nô mi ca, dos ára bes que ha bi -
tam aque la re gião. O con tras te é tão gran de, tão in -
ten so, que, de re pen te, ali co me çam a pre va le cer as
fa mí li as que são pro vi das des sas van ta gens, des ses
pri vi lé gi os que, his to ri ca men te, lhes equi pa ram. E
esse con tras te é vi o len ta men te es ta be le ci do de ma -
ne i ra ne ga ti va e des fa vo rá vel em re la ção aos de ma is.

Por tan to, nes se re gi me que vi go ra ali, pre va le -
cem os me lho res e os mais po de ro sos. É um re gi me
de ab so lu ta li ber da de in di vi du al, mas onde há uma
pre va lên cia que aca ba sen do in jus ta com aque les
que são atra sa dos e cul tu ral men te me nos fa vo re ci -
dos, pois es tes não têm o do mí nio de tec no lo gia, não
têm for ma ção em uni ver si da des eu ro péi as. Des sa
for ma, aca ba ha ven do uma ocu pa ção ter ri to ri al que é, 
pri me i ra men te, ga ran ti da por uma se gu ran ça mi li tar,
mas que, na prá ti ca, ocor re mu i to mais por uma ocu -
pa ção eco nô mi ca. Ali vai fi can do caro vi ver. Um pa -
les ti no tem que sair dali, para mo rar nos ba ir ros mais
po bres e mais afas ta dos, por que ali o cus to de vida é
mu i to alto. E os ódi os co me çam a nas cer e se tor nam
ir re ver sí ve is; as di fe ren ças se avo lu mam e aflo ram de
ma ne i ra vi o len ta. E ódi os acu mu la dos se tor nam ódi -
os in ven cí ve is e ir re ver sí ve is, por que são ódi os que
se vão so man do no tem po e no es pa ço.

Por tan to, o li be ra lis mo tam bém é, de cer ta for -
ma, um sis te ma de cren ças, tam bém fe cha do, que
não abre mão des ta con cep ção da vida: da pre va lên -
cia do me lhor. É a li ber da de, para pre va le cer o me lhor. 
Na li ber da de, para pre va le cer o me lhor, que é o que tan -
to de fen de o Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge
Bush, há, ao fim e ao cabo, uma in jus ti ça hu ma na
com aque les que me nos têm, que me nos dis põem e
que con tam com me nos equi pa men tos tec no ló gi co e
his tó ri co para en fren ta rem uma si tu a ção de vida.



De ou tro lado, se não fos se um sis te ma de cren -
ças, uma cons tru ção ide o ló gi ca fun da men ta lis ta, ba -
se a da em con vic ções – e me ras con vic ções ar ti fi ci a is
–, como al guém con se gui ria con ven cer uma pes soa,
um ser hu ma no, a es ta te lar o seu avião con tra um
pré dio, a de sin te grar-se numa ex plo são? É um sis te -
ma de cren ças que o leva a crer que a re com pen sa
virá no céu ou numa vida eter na fu tu ra.

É in te res san te até per gun tar: como é que esse
pi lo to que se es ta te lou, que jo gou o avião con tra
aque les pré di os, vai para o céu para ser pre mi a do
com uma vida eter na ma ra vi lho sa, se terá que con vi -
ver lá com os que ma tou? Tam bém es ses são cris -
tãos, de uma ou tra re li gião, que, su pos ta men te, por
não te rem ne nhum pe ca do, vão para o céu. São céus
di fe ren tes? O pi lo to vai para um céu nir vâ ni co, bú di co, 
is lâ mi co, e o cris tão, mor to na tor re, vai para um céu
ca tó li co ou lu te ra no?

São sis te mas de cren ças. Se não há um sis te ma 
de cren ça, como os ci da dãos que ma ni pu lam com
isso te rão po der? Só o que lhes dá po der é o sis te ma
de cren ças. Se não hou ves se o sis te ma de cren ças,
se não hou ves se o sis te ma ide o ló gi co no qual eles ar -
ti fi ci al men te cons tro em e ar ti cu lam as suas for ças de
in ter ven ção, eles não te ri am po der. O po der sig ni fi ca
mu i to mais do que o di nhe i ro que têm. O di nhe i ro é
par te des se po der, mas a cons tru ção ide o ló gi ca é a
ou tra par te. E, só com esse sis te ma de cren ças, com
sis te mas ide o ló gi cos, com essa cons tru ção, con se -
guem ma ni pu lar as pes so as, uti li zá-las. Qu an do elas
pen sam que es tão indo para o Nir va na, para o céu is -
lâ mi co, elas es tão indo, tal vez, para o pro fun do es -
que ci men to e, quem sabe, fa rão par te de um ce mi té -
rio que ja ma is al guém vi si ta rá. Eles são an ti mul ti cul -
tu ra is, são an ti to le rân cia e são ape ga dos a ex tre mos
e a sis te mas de cren ças.

É por isso que, tal vez, nes te iní cio de séc. XXI e
fi nal de séc. XX, eu não con cor de com a ar gu men ta -
ção de que essa guer ra seja a guer ra do séc. XXI.
Essa é a tí pi ca guer ra do séc. XX. É a guer ra que se
fun da men ta na cons tru ção ide o ló gi ca, que é um ar ti fi -
ci a lis mo da men te hu ma na para pro du zir po der. E,
por tan to, para pro du zir po der, é pre ci so pro du zir
guer ra, ca u sar des tru i ção e mor te.

Na que le pe río do em que se de cla ra va a Era de
Aquá rio como a era da vida, da es pe ran ça, da paz e
do amor, em me a dos dos anos 70, pe río do que cul mi -
nou com as pos tu ras pa ci fis tas que Jonh Le non tra du -
ziu na mú si ca Ima gi ne, eu es ta va ao lado de um sis te -
ma de cren ças e en ten dia que aque las pre ga ções
eram inú te is, por que acre di ta va que só a cons tru ção
ide o ló gi ca ti nha po der re vo lu ci o ná rio e trans for ma dor

da Hu ma ni da de. Hoje, Srª Pre si den te, es tou con ven -
ci do de que as cons tru ções ide o ló gi cas só tem um po -
der: o po der pelo po der, o po der vol ta do para au men -
tar o po der, para ga ran tir mais po der. Elas só têm uma 
fi na li da de: as se gu rar po der a quem já o tem.

Ne nhu ma cons tru ção ide o ló gi ca do séc. XX le -
vou à re vo lu ção, à jus ti ça, à paz, à to le rân cia, ao fim
das mor tes, das guer ras e das des tru i ções. To dos os
sis te mas de cren ças se re a li men tam da in to le rân cia,
da ne ces si da de de ga ran tir po der e au men tar o po der 
de quem já o tem. Não é ou tro o dis cur so do Sr. Ge or -
ge W. Bush, não é ou tro o de se jo do ho mem que con -
ven ceu es ses po bres pi lo tos ter ro ris tas a pra ti ca rem
os atos he di on dos que re gis tra mos nos Esta dos Uni -
dos. Era isso que es ta va em jogo quan do aque le
avião ba teu na que la tor re.

Srª Pre si den te, não pos so, de for ma al gu ma,
de i xar de aqui fa zer este re gis tro. Pen so que é um re -
gis tro tar dio, mas ne ces sá rio.

Eu não es ta va cer to, e John Len non ti nha ra zão, 
Srª Pre si den te.

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

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Ouço o
apar te de V. Exª.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor José Fo ga ça, que ro, em um rá pi do apar te, apla u -
dir o dis cur so de V. Exª, que traz um po si ci o na men to
que deve re fle tir exa ta men te as es pe ran ças do novo
sé cu lo. Não nos po de mos ater a esse mo de lo ul tra -
pas sa do, que le vou às con se qüên ci as dos fa tos re la -
ta dos por V. Exª. Gos ta ria de di zer que o gran de de sa -
fio do séc. XXI não é ven cer essa guer ra ou con ti nu ar
com ba ten do o ter ro ris mo, mas sim cons tru ir um nova
re a li da de so ci al, um nova or dem so ci al e po lí ti ca, é,
en fim, bus car a so li da ri e da de, o res pe i to à vida, um
ou tro ca mi nho que não o for ta le ci men to do po der, da
for ma como vi mos ocor rer no séc. XX. V. Exª faz uma
bela ex po si ção. Por isso, apla u do V. Exª pelo seu im -
por tan te pro nun ci a men to.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ro me ro Jucá. V. Exª nos aju da,
nes te mo men to, a con clu ir as nos sas con si de ra ções
aqui fe i tas.

Cre io que, nes te mo men to, todo dis cur so pa ci -
fis ta deve ser bem-vin do. Às ve zes, fico um pou co ir ri -
ta do, Srª Pre si den te, com fal sos dis cur sos pa ci fis tas,
por que vejo pes so as que pre gam paz e acor do, mas,
por trás de seu dis cur so pa ci fis ta, na ver da de, está a
de fe sa do seu sis te ma de cren ças, por que o des mon -



te do seu sis te ma de cren ças tam bém é um des mon te 
das suas con di ções de po der.

Ontem, li um ar ti go da es cri to ra Rose Ma rie Mu -
ra ro, num jor nal aqui de Bra sí lia: é ti pi ca men te um
exem plo de quem apa ren te men te está fa zen do um
dis cur so pa ci fis ta, mas, na ver da de, está de fen den do
ri go ro sa men te o sis te ma ide o ló gi co de cren ças que
lhe dá po der na so ci e da de onde atua. Ela não es ta va
pre gan do, é cla ro, a guer ra, nem a mor te. Nem pos so
acu sá-la ja ma is de ser res pon sá vel por qual quer tipo
de prá ti ca de vi o lên cia. Mas há essa dis po si ção de
fe char-se em co pas, de ar ra i gar-se em seu sis te ma
ide o ló gi co, no qual se in se re uma po si ção de po der,
seja ela qual for: o po der de ser uma es cri to ra in flu en -
te; o po der de ser um Se na dor, que vota as leis de seu 
país e que, por tan to, tem in fluên cia nos des ti nos do
país; ou até o po der de ser um gran de lí der na ci o nal.

Essas de fe sas de sis te mas de cren ça, na ver da -
de, são de fe sas de po si ções de po der, e é isso – não
há dú vi da al gu ma – que está por trás da que le trá gi co
acon te ci men to.

O que va mos ver nos pró xi mos dias é isso. Não
ve re mos a bus ca pela paz. Va mos sa ber qual é o sis -
te ma de cren ças que pre va le ce rá. E, por tan to, isso
não é a paz. Isso é ape nas ou o re tar da men to ou até a
con ti nu i da de des sa guer ra do pe que no e bre ve séc. XX,
pre vis to por Eric Hobs bawn em seu li vro A Era dos
Extre mos – O bre ve sé cu lo XX, tam bém ana li sa do no
li vro Ma te ria Dis pu es ta, des se ex tra or di ná rio es cri tor
me xi ca no a que me re fe ri, e, de cer ta for ma, pro fe ti za -
do pela mú si ca Ima gi ne, de John Len non.

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -

do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor La u -
ro Cam pos.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

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.) –
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cena que
ima gi no tem tudo de real. A fu ma ça era ne gra, mal -
che i ro sa. O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil se
en con tra va em seu lu gar, no World Tra de Cen ter, o
cen tro da es pe cu la ção mun di al. Ali, um ban co ja po -
nês ocu pa va 25 an da res. Era o cen tro ner vo so e vi tal
da es pe cu la ção e, por tan to, do ca pi ta lis mo fi nan ce i ro, 
com ple ta men te inú til, po de ro so e des tru i dor.

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, o Sr.
Armí nio Fra ga, tam bém se en ri que ceu, tal como seu
che fe, o ma i or es pe cu la dor do mun do, que che gou a
em pi lhar US$24 bi lhões e que, por maus con se lhos,

pe los tre mo res que sem pre agi tam os sis te mas ca pi -
ta lis tas em sua fase de im pe ri a lis mo es pe cu la ti vo, re -
du ziu tal quan tia, em 1982, a ape nas US$12 bi lhões!

Esse se nhor, o ma i or es pe cu la dor do mun do,
ex-pa trão do nos so Pre si den te do Ban co Cen tral,
está ago ra as so ci a do ao can di da to do Par ti do dos
Tra ba lha do res Cris to vam Bu ar que. Eles têm uma
par ce ria – a es pe cu la ção e a in ge nu i da de – de US$7 
mi lhões.

A con fu são é mu i to gran de. A fu ma ça pre ta, ob -
vi a men te, im pe dia que se vis se a Está tua da Li ber da -
de. ”Vi o lên cia gera vi o lên cia, só o amor cons trói para
a eter ni da de“ é o que está es cri to na Está tua da Li ber -
da de, que foi um pre sen te da Fran ça aos Esta dos
Uni dos e que pode ser vis ta da que le cen tro da es pe -
cu la ção, sím bo lo do po der to tal e, ago ra, da des tru i -
ção com ple ta.

É pre ci so que se com pre en da que tudo que é
só li do se des man cha no ar. Vi o lên cia gera vi o lên cia.
Só o amor cons trói para a eter ni da de.

Des se modo, sob esse pris ma, não há mu i ta co i -
sa de novo nes se tre men do acon te ci men to em que se 
mis tu ram o po der do ca pi tal, da es pe cu la ção de Ge -
or ge So ros com o nos so Fra ga, que é um bra ço de
So ros no Ban co Cen tral, e al guns in gê nu os que fa -
zem par ce ri as com es ses se res.

Não es tou di zen do nada de novo. O Sr. So ros,
esse sím bo lo do ca pi ta lis mo es pe cu la ti vo, lan çou, um 
dia, uma guer ra con tra a li bra in gle sa e a des tru iu. Já
foi dito e es cri to que o po der des se Sr. Ge or ge So ros
é mu i tas ve zes ma i or do que o po der de mu i tos pa í ses 
do mun do. Qu an do pe que no, ele en ca mi nha va aos ju -
de us, seus ami gos, seus con san güí ne os, àque les
per ten cen tes à mes ma cul tu ra, os bi lhe tes que de ter -
mi na vam que os ju de us, seus ir mãos, fos sem para os
cam pos de con cen tra ção de Hi tler. Na que la oca sião – 
os seus bió gra fos são unâ ni mes –, ele acha va que era 
Deus. Ele acha va que era Deus. 

Então, essa com bi na ção é mu i to pe ri go sa: mu i -
to di nhe i ro e fa na tis mo re li gi o so, ego ís mo exa cer ba -
do, me ga lo ma nia in con ti da. E, ob vi a men te, es sas pul -
sões, es sas ex tra va gân ci as exu be ran tes do ser hu -
ma no, pa re ce-me, em cer to sen ti do, não têm mu i to
que ver com o que se cha ma de uto pia e ide o lo gia, as
po si ções que mar cam o so nho ou os pe sa de los que
ha bi tam os se res hu ma nos.

So ros, que se trans for mou nes se gran de nor -
te-ame ri ca no cuja in fluên cia se faz sen tir em vá ri os
pa í ses do mun do, in clu si ve, no Bra sil, por meio de um
pro ces so de do mi na ção há mu i to tem po pre pa ra do,
or ga ni zou, cus te ou um exér ci to. Não foi ape nas Osa -



ma bin La den, que, lá do Afe ga nis tão, te ria fi nan ci a do
e mo vi do a agres são con tra os Esta dos Uni dos. Não.
Tam bém o Sr. Ge or ge So ros, par ce i ro de Cris to vam
Bu ar que, fi nan ci ou um exér ci to para in va dir a União
So vié ti ca, para lu tar con tra ela.

De modo que os fa na tis mos es tão pre sen tes.
Alguns já fo ram es que ci dos e di lu í dos pelo tem po, ou -
tros es tão aí. Não te nho dú vi da al gu ma do ma ni que ís -
mo pre sen te nas ma ni fes ta ções in fe li zes do Pre si -
den te Ge or ge Bush, que pas sou dez ho ras vo an do,
afas ta do do cam po de ba ta lha, en quan to lá se en con -
tra va, can ce ro so, ve lho, so fri do, o Pre fe i to de
Nova Ior que e, ao seu lado, a Se na do ra Hil lary
Clin ton. O Pre fe i to de Nova Ior que des ceu a um
da que les lo ca is pró xi mos e cor reu ris co de vida,
qua se mor reu com a des tru i ção, a der ru ba da de
um dos edi fí ci os.

Di an te do cho que, da dor, do so fri men to, do
pa de ci men to de gran de par te da hu ma ni da de,
de qua se toda a hu ma ni da de, di an te da que la
agres são iné di ta na his tó ria do ho mem – iné di ta,
sim, mas não tão le tal quan to, por exem plo, o
que acon te ceu em Hi ros hi ma e Na ga sa ki, sob o
co man do dos Esta dos Uni dos e dos ali a dos, que
ti nham a sim pa tia de um me ni no de Belo Ho ri -
zon te, eu, que o tem po todo es te ve, com bri gas
de pa pa ga io, em dis cus sões com vi zi nhos, con -
tra o na zis mo e era sim pa ti zan te exal ta do da en -
tão cha ma da de mo cra cia –, per ce be mos o efe i to 
das di fe ren ças, da con cen tra ção de po der e de
ca pi tal que se ve ri fi cou prin ci pal men te de po is da
Se gun da Gu er ra Mun di al, quan do o po der da
téc ni ca, do ca pi tal, da po lí ti ca, das re la ções in -
ter na ci o na is, to dos os po de res se lo ca li za ram
nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te. Eles ti -
nham como con tra po lo a União So vié ti ca, até
1989, quan do aque le con tra po lo ruiu, caiu por
ter ra, per ma ne cen do a tor re úni ca nor te-ame ri -
ca na, a tor re de sua gran de za, o sím bo lo do po -
de rio to tal. 

Afi nal, eu, que sem pre fora con tra o to ta li ta -
ris mo, ago ra via, na prá ti ca, o po der to tal se ins -
ta lar no mun do. Qu in ze tri lhões de dó la res fo ram
gas tos ape nas no pe río do da Gu er ra Fria, en -
quan to a hu ma ni da de se aca ba va na Áfri ca, des -
tru ía-se na Amé ri ca La ti na em po bre ci da e mar gi -
na li za da e so bre vi via onde a in jus ti ça hu ma na
ain da per mi tia al gum oxi gê nio, cada vez mais
ralo.

Em fun ção des se to ta li ta ris mo, do po der to -
tal, mais de 40% da ma té ria-pri ma do mun do é
con su mi da por 5% da po pu la ção mun di al, re si -
den te nos Esta dos Uni dos. Pode-se fa lar em jus -
ti ça em um mun do como esse? Pode-se fa lar em
jus ti ça quan do só a Pre si dên cia da Re pú bli ca
dos Esta dos Uni dos tem uma ver ba de US$1,4
tri lhão, para gas tar à von ta de, e, ago ra, um re for -
ço de US$20 bi lhões para es sas emer gên ci as?

O Pre si den te Ge or ge Bush não goza da mi -
nha sim pa tia. Ja ma is go zou. Uma pes qui sa pu -
bli ca da re cen te men te mos tra que o seu QI é de
91, o mais ba i xo den tre os de to dos os pre si den -
tes dos Esta dos Uni dos que fo ram me di dos. É
en tão na tu ral que ele, como Pre si den te da Re pú -
bli ca, te nha dito – está na re vis ta IstoÉ: ”Eu não
sa bia que os Esta dos Uni dos ti nham um ar se nal tão 
gran de! Para que tan tas ar mas?“ 

Se ele sou bes se que as ar mas e a pro du -
ção bé li ca, que a des tru i ção e a dis si pa ção são
ab so lu ta men te ne ces sá ri as, não fo ram fe i tas em 
vão.

W. W. Ros tow, as ses sor de um pre si den te
nor te-ame ri ca no, já di zia, há 40 anos: ”A ló gi ca
que está por trás das des pe sas bé li cas nor -
te-ame ri ca nas é obri gar a União So vié ti ca a fa zer
o mes mo e, com isso, im pe dir que ela de sen vol va
as for ças pro du ti vas.“

Os Esta dos Uni dos, co man dan do o pro ces -
so bé li co ar ma men tis ta e a car re i ra es pa ci al dis -
si pa do ra, fi ze ram com que, ob vi a men te, se tor -
nas se im pos sí vel qual quer ex pe riên cia so ci a lis ta 
em qual quer par te do mun do, prin ci pal men te na
União So vié ti ca. O que per ce be mos é que isso
era es sen ci al, não ape nas para cri ar con su mi do -
res, não ape nas para ab sor ver a mão-de-obra
de sem pre ga da pela tec no lo gia e pelo lu cro ca pi -
ta lis tas e não ape nas para acal mar as po pu la -
ções – era de 44% o de sem pre go na Ale ma nha,
em 1934; de 25%, nos Esta dos Uni dos, em 1933. 
So men te o Esta do po dia emi tir di nhe i ro, aca bar
com o ouro, que es ta va li mi tan do os gas tos do
Go ver no, pin tar pa pel e com prar ar mas, es ti mu -
lar o se tor de ar mas, que pas sou a ser tam bém
a sede prin ci pal de R&D, Re se arch and De ve -
lop ment, pes qui sa e de sen vol vi men to. A tec no lo -
gia pas sou a ser pro du zi da nes se se tor, o mais
vo raz, que con su mia, até há pou co tem po, até o



ano atra sa do, a ma i or quan ti da de de re cur sos do 
mun do. 

Qual é a pri o ri da de no mun do? Ensi no, edu -
ca ção, amor? Não. A pri o ri da de no mun do é
aque la ati vi da de que gas ta mais re cur sos, em -
pre ga mais pes so as, de sen vol ve mais tec no lo -
gia. São os se to res bé li cos.

Ago ra o Pre si den te Bush, QI 91, de po is de dez
ho ras su mi do, vol ta e afir ma, na sua lin gua gem ma ni -
que ís ta, a ne ces si da de da guer ra do bem con tra as
hor das do mal: ”Eu sou o bem! Gas ta mos US$15 tri -
lhões em guer ra, mas eu não sa bia que ha via tan ta
arma acu mu la da!“ 

E para de fen der os Esta dos Uni dos ele teve de
vi a jar, de co nhe cer re giões onde ele nun ca pen sou
es tar an tes e onde nun ca ha via es ta do an tes em sua
vida. Ele foi so prar  a bra sa na Rús sia e na Chi na, para 
cri ar um pe ri go que jus ti fi cas se que os Esta dos Uni -
dos gas tas sem en tre US$250 bi lhões e mais de US$1 
tri lhão fa zen do o es cu do an ti mís sil. O es cu do an ti mís -
sil ob vi a men te é uma arma. Mais uma arma. ”Há as
ar mas do bem, que são as nos sas, e as do mal, que
são as do res to do mun do.“

Ma ni que ís mo pe ri go sís si mo nes ta hora, por que
es ta mos ven do que al guns in gre di en tes, in fe liz men te
pre sen tes na cul tu ra dos Esta dos Uni dos, se acen -
dem. Os Esta dos Uni dos fi ze ram vá ri as guer ras. A di -
men são do Mé xi co foi re du zi da à me ta de do que era
ini ci al men te – uma par te pas sou para o nor te do Rio
Gran de e foi in cor po ra da aos Esta dos Uni dos.

Não vou ten tar aqui, em cur to es pa ço de tem po,
lem brar to das as guer ras, de cla ra das ou não, que os
Esta dos Uni dos mo ve ram con tra os seus vi zi nhos,
con tra os la ti nos e con tra a hu ma ni da de. Mas é pre ci -
so que não es que ça mos que se exis te um fa na tis mo
lá, en tre os po vos ára bes, se exis te um fa na tis mo que
move as hor das de Sad dam Hus se in e de Osa ma bin
La den, exis te tam bém um fa na tis mo pre sen te na cul -
tu ra nor te-ame ri ca na.

Aqui o fa na tis mo se cha ma des ti no ma ni fes to.
To dos os ame ri ca nos acre di tam nis so: que eles são o
povo ele i to por Deus. Tal como os fa ná ti cos do lado de 
lá. Que eles são o povo ele i to por Deus. E essa idéia
de que a acu mu la ção de ri que za é um si nal da gra ça
di vi na exis te an tes de os Esta dos Uni dos se cons ti tu í -
rem e foi um in gre di en te que as se i tas re for mis tas
apor ta ram à cul tu ra nor te-ame ri ca na.

Por ser o país mais rico, mais con cen tra dor de
ri que za e de po der do mun do, os Esta dos Uni dos se
jul gam o povo ele i to por Deus. Eles são do nos da ver -

da de. Deus os es co lheu. E esse des ti no se ma ni fes ta
em sua gran de ri que za, no seu po der acu mu la do. 

De modo que se aqui o gran de po der, ne ces sá -
rio para eles, para a sua re pro du ção e para as suas
re la ções mun di a is de do mi na ção, exis te, por ou tro
lado, aque les sem po der, igual men te des ti na dos a
sal var o mun do, cri a ram um ou tro im pac to. Con tra o
ar se nal atô mi co, con tra o es cu do an ti mís sil, usa ram
fa qui nhas de co zi nha. E isso é in su por tá vel! Se pelo
me nos ti ves sem usa do ar mas de cen tes, efi ci en tes,
mo der nas, com pra das tal vez dos Esta dos Uni dos,
como os Esta dos Uni dos fi ze ram com Sad dam Hus -
se in! O pró prio Osa ma bin La den foi ali a do e pro te gi -
do dos Esta dos Uni dos! Os dois fo ram! Sad dam Hus -
se in tam bém! Ago ra eles não fa zem mais par te do im -
pé rio do bem, que se pre pa ra para des tru ir os seus
an ti gos ali a dos, do im pé rio do mal. 

Re al men te, nós de ve mos re pen sar mu i ta co i sa.
Eu con si de ro a pro pos ta que está ali, atrás da cor ti na
de fu ma ça: ”Vi o lên cia gera vi o lên cia. Só o amor cons -
trói para a eter ni da de“. Se o re vi de aos an ti gos ali a -
dos Osa ma bin La den e Sad dan Hus se in for tam bém
agres si vo, bár ba ro, sel va gem, de su ma no, pa re ce-me
que o sé cu lo XXI terá sa u da des do sé cu lo XX, do bre -
vís si mo sé cu lo XX, a era dos ex tre mos, que vai ser
apro fun da da no sé cu lo XXI se es sas ten dên ci as não
fo rem con ti das.

A pre sen ça do Pre si den te Ge or ge W. Bush é a
pre sen ça de uma per so na li da de fra ca, mal in for ma da
e ig no ran te na qui lo que é es sen ci al à fren te do go ver -
no dos Esta dos Uni dos. Ele é um Pre si den te que
não sabe se quer se com por tar como o pre fe i to
de Nova Ior que. Se ele foi ele i to, não foi ele i to só
para o bem, para o bem-es tar, para as fes tas, co -
me mo ra ções e vi tó ri as. Ele de ve ria es tar lá, ao
lado do pre fe i to de Nova Ior que. Ali era o seu lu -
gar. Essa au sên cia mos tra uma fra que za que é
mu i to pe ri go sa. Os fra cos, quan do es tão à fren te
dos exér ci tos, são da dos, al gu mas ve zes, a atos
de ses pe ra dos de afir ma ção e de he ro ís mo – de
he ro ís mo que é qua se sem pre fe i to à cus ta de vi -
das alhe i as.

Espe ro que essa ter rí vel ex pe riên cia ocor ri da
em Nova Ior que sir va para re fle xões como essa que
aca ba de fa zer da tri bu na o nos so no bre com pa nhe i -
ro, Se na dor José Fo ga ça, do Rio Gran de do Sul.
Espe ro que re fle xões como essa pos sam in flu en ci ar o 
com por ta men to, a es tru tu ra men tal, emo ci o nal, a ca -
be ça pri má ria, ma ni que ís ta, do Pre si den te dos Esta -
dos Uni dos. Espe ro que ele não re pi ta o que aca bou
de di zer: ”É a luta en tre o bem e o mal“. 



Ou tros pre si den tes da que le país dis se ram o
mes mo da União So vié ti ca. A União So vié ti ca cons ti -
tu iu o mal, o pe ri go sem o qual os Esta dos Uni dos não 
te ri am en con tra do em pre go, de sen vol vi do tec no lo gia
e ca pa ci da de de des tru i ção do ho mem e da na tu re za. 

Para mim, não há nada mais an tié ti co do que a
des tru i ção do ho mem e da na tu re za. E o país que
pos sui a ma i or ca pa ci da de e que acu mu la a ma i or ca -
pa ci da de de des tru ir o ho mem e a na tu re za é o país
me nos éti co do mun do, no meu pon to de vis ta, por que 
des res pe i ta o nú cleo da éti ca, tida como uma es pé cie
de or ga ni za ção da le gí ti ma de fe sa da vida pelo ho -
mem, da sua vida e da vida da na tu re za, sem a qual o
ho mem não so bre vi ve.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga do e des cul pe-me por ter ul tra pas -

sa do o tem po re gi men tal.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, a Srª Mar lu ce Pin te, Su plen te de Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa
apro vou os Re que ri men tos nºs 238, 385, 394,
395, 429, 435 e 461, de 2001, de au to ria dos Se -
na do res Mo re i ra Men des, Edu ar do Su plicy, Se -
bas tião Ro cha e da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, so li ci tan do in for ma ções a mi nis tros de
Esta do. 

Co mu ni ca, ain da, que apro vou os pa re ce -
res re fe ren tes aos Re que ri men tos nºs 83 e 147,
de 2001, pela pre ju di ci a li da de dos res pec ti vos
re que ri men tos.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Os
Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Ma u ro Mi ran da, 
Ro me ro Jucá, Sér gio Ma cha do 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. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – 

CE) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, 
O Re la tó rio da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral –

CEF, re fe ren te ao ano 2000, e o seu Ba lan ço So -
ci al, com pre en den do as ati vi da des de sen vol vi -
das no mes mo exer cí cio, re pre sen ta um mar co
na cen te ná ria his tó ria da Ca i xa, por quan to em
ne nhum ou tro se fa ci li tou tan to a aqui si ção de

mo ra dia. Fo ram in ves ti dos 7 bi lhões de re a is em
pro gra mas de aqui si ção da casa pró pria, que
ele va ram a qua li da de de vida de mais de 400 mil
fa mí li as e pro mo ve ram a ge ra ção de mais de 1 mi -
lhão de va gas no mer ca do de tra ba lho.

Ao en cer rar-se o exer cí cio, as si na la do pela en -
tre ga da casa de nú me ro 1 mi lhão e 500 mil do Go ver -
no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, re a fir -
ma ram-se as di re tri zes de ele var a qua li da de do cré -
di to de na tu re za imo bi liá ria e de des ti ná-lo, com pri o -
ri da de, para as fa mí li as de mais ba i xa ren da.

Nes ses ca sos, em que in clu si ve se uti li zam par -
ce ri as com ou tros en tes pú bli cos e com en ti da des ci -
vis, o re tor no dos cré di tos é efe tu a do com o pa ga -
men to de pres ta ções re du zi das e a lon go pra zo, tal
como per mi te a es ta bi li da de eco nô mi ca al can ça da
nos úl ti mos anos.

Tam bém, no ano 2000, a rede de lo jas de lo te ri -
as man ti da pela Ca i xa foi trans for ma da em “cen tros
de pres ta ção de ser vi ços fi nan ce i ros”, pas san do a
aten der, prin ci pal men te, as co mu ni da des mais po -
bres da po pu la ção.

Sa ben do-se que, em ge ral, esse gru po po pu la -
ci o nal não des per ta o in te res se da rede ban cá ria, 
para a CEF deve ser ga ran ti do o aces so de to dos 
aos ser vi ços fi nan ce i ros, que é hoje con di ção in -
dis so ciá vel do exer cí cio da ci da da nia.

A fun ção so ci al, que aí se iden ti fi ca, pode
ser ain da ob ser va da na me lho ria de ou tros ser vi -
ços. Com a uti li za ção da mais atu a li za da tec no lo -
gia, todo tra ba lha dor, como qual quer cli en te, tem
aces so, in clu si ve com a uti li za ção da Inter net, ao ex -
tra to de sua con ta, as sim como à cer ti fi ca ção da re -
gu la ri da de do Fun do de Ga ran tia por Tem po de
Ser vi ço – FGTS, o que ele va o Bra sil à po si ção
de lí der en tre nu me ro sos pa í ses de sen vol vi dos.

Ade ma is, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral trans -
for mou-se em ins ti tu i ção fi nan ce i ra, na for ma de
em pre sa pú bli ca, em agos to de 1969. Na dé ca da 
se guin te, as su miu a ge rên cia do Pro gra ma de
Inte gra ção So ci al – PIS, do Cré di to Edu ca ti vo e do
Pro gra ma Na ci o nal de Cen tros So ci a is Urba nos.

Na am pla mis são de co la bo rar para a con tí nua
me lho ria de vida dos bra si le i ros, man tém, en tre as
suas vá ri as atri bu i ções, a con ces são de em prés ti mos 
sob pe nhor e o in cen ti vo à eco no mia po pu lar.

De fato, a pou pan ça da Ca i xa be ne fi ci ou-se com 
o pla no de ex pan são da rede de aten di men to, até os
lu ga res mais dis tan tes, abran gen do cer ca de 1.700



agên ci as e 235 pos tos de aten di men to, pre sen tes em
1.534 mu ni cí pi os.

Nes ses de par ta men tos, ofe re ce aos seus cli en -
tes e a po pu la ção em ge ral os ser vi ços de fi nan ci a -
men to e de con ces são de em prés ti mos para pes so as
fí si cas e ju rí di cas, além de en car re gar-se do re pas se
de re cur sos do Go ver no Fe de ral des ti na dos aos se to -
res de ha bi ta ção e de in fra-es tru tu ra.

A Ca i xa, como ins ti tu i ção fi nan ce i ra com pro mis -
sa da com o de sen vol vi men to do País, é re co nhe ci da,
por mi lhões de bra si le i ros, como a prin ci pal via de
aces so à casa pró pria e fun da men tal fi nan ci a do ra de
ser vi ços de in fra-es tru tu ra ur ba na e de sa ne a men to
bá si co em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Além dis so, man -
tém os men ci o na dos ser vi ços de lo te ri as e de pa ga -
men tos de con tas, para es sas fi na li da des dis pon do
de mais de sete mil pos tos de aten di men to.

Re su mi da men te, os do cu men tos que ora co -
men ta mos re fe rem-se, como se vê, a um ex ten so rol
de ati vi da des. Na área de de sen vol vi men to ur ba no,
fo ram apli ca dos 350 mi lhões de re a is no fi nan ci a men -
to de pro je tos de abas te ci men to de água e de es go tos 
sa ni tá ri os, com re cur sos do FGTS, e de sen vol vi dos
os pro gra mas de Arren da men to Re si den ci al (PAR),
de Car ta de Cré di to – FGTS Indi vi du al e de Imó vel na
Plan ta – FGTS.

No pri me i ro, fo ram in ves ti dos 724 mi lhões de re -
a is, em 316 em pre en di men tos, que de vem pro du zir
mais de 38 mil no vas ha bi ta ções nas gran des
me tró po les, onde é ma i or o dé fi cit ha bi ta ci o nal.
No se gun do, o vo lu me de apli ca ções al can çou
2,2 bi lhões de re a is, des ti na dos à com pra de lo -
tes, imó ve is no vos e usa dos e cons tru ção ou re -
for ma de re si dên ci as. No ter ce i ro, fo ram be ne fi ci -
a das cer ca de 43 mil fa mí li as, com fi nan ci a men -
tos que to ta li za ram 1 bi lhão de re a is.

Nos pro gra mas da Ca i xa, na área de De sen vol -
vi men to Urba no, o Cons tru card pro ces sou apli ca ções 
de 89,7 mi lhões de re a is para a com pra de ma te ri al de 
cons tru ção. O Pro gra ma Car ta de Cré di to Ca i xa – Re -
cur sos Ca i xa, vol ta do para o aten di men to da que les
sem aces so a fi nan ci a men to do FGTS, para a cons -
tru ção, re for ma e aqui si ção de imó ve is no vos e usa -
dos, be ne fi ci ou mais de 45 mil fa mí li as e exi giu apli ca -
ções de 1,6 bi lhão de re a is.

No Pró-Mo ra dia e Pró-Sa ne a men to, fo ram apli -
ca dos 350 mi lhões de re a is de re cur sos da Ca i xa, em
sa ne a men to am bi en tal e in fra es tru tu ra ha bi ta ci o nal.
Do FGTS, fo ram in ves ti dos 291,4 mi lhões de re a is no
pro gra ma Pró-Sa ne a men to e 59,6 mi lhões de re a is

no Pró-Mo ra dia. Em par ce ria com o BNDES, fo ram
con tra ta das ou tras dez  ope ra ções de Pró-Mo ra dia e
10 de Pró-Sa ne a men to, to ta li zan do 86,3 mi lhões de
re a is.

Na sua to ta li da de, os re cur sos des ses pro gra -
mas aten de ram à po pu la ção de ba i xa ren da, be ne fi ci -
a da com obras de ha bi ta ção, ur ba ni za ção de áre as
de gra da das e aqui si ção de equi pa men tos co mu ni tá ri -
os. Além dis so, para aten der à ne ces si da de de re cur -
sos de man da dos pela con ces são de ser vi ços pú bli -
cos de sa ne a men to à ini ci a ti va pri va da, fo ram li be ra -
dos, no exer cí cio, 4,1 mi lhões de re a is para con ces si -
o ná ri as pri va das.

No Pró-Co mu ni da de, fo ram apli ca dos cer ca de
537 mil re a is dos re cur sos da pró pria Ca i xa e do
FGTS, a fim de aten der às ne ces si da des mais ur gen -
tes da co mu ni da de e de es ta be le cer pro du ti va par ce -
ria en tre o Po der Pú bli co e as po pu la ções lo ca is. Fo -
ram de sen vol vi dos pro gra mas e ações na área de de -
sen vol vi men to ur ba no, des sa fe i ta com re cur sos do
Orça men to Ge ral da União, com pre en den do o re pas -
se de cer ca de 800 mi lhões de re a is para 3.231 mu ni -
cí pi os, nos se to res de ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co
e in fra-es tru tu ra.

Nos pro je tos Mo rar Me lhor, Pró-Infra, Pro naf e
Pro de sa fo ram be ne fi ci a das dois mi lhões de pes so as. 
Do mes mo modo, a CEF, ad mi nis tran do re cur sos de
ori gem fo râ nea, de sen vol ve os pro gra mas Ha bi tar
Bra sil/BID, Mo nu men tal/BID e Pat-Pro sa ne ar II.

Com apli ca ções de 493 mi lhões de dó la res,
num pe río do de qua tro anos, con ta-se au men tar a ca -
pa ci da de ins ti tu ci o nal dos mu ni cí pi os em pro mo ver a
me lho ria das con di ções ha bi ta ci o na is de fa mí li as de ba -
i xa ren da, a re vi ta li za ção de cen tros his tó ri cos ur ba nos
e a so lu ção de pro ble mas de sa ne a men to am bi en tal
em áre as ocu pa das por fa mí li as de ba i xa ren da.

De ve mos re gis trar, fi nal men te, que a Ca i xa tem
in su pe rá vel atu a ção na área de ad mi nis tra ção e
trans fe rên cia de be ne fí ci os, de que são exem -
plos o ci ta do FGTS, o Se gu ro De sem pre go, o Pro -
gra ma de Inte gra ção So ci al (PIS) e a Pre vi dên cia So -
ci al.

Nes se úl ti mo caso, 4 mil em pre sas de gran de
por te uti li zam-se dos ser vi ços da CEF, in clu si ve dos
sis te mas de trans mis são do ar qui vo mag né ti co dos
re co lhi men tos do FGTS e de in for ma ções re la ci o na -
das à Pre vi dên cia So ci al.

O ad mi rá vel êxi to da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, am pla men te ex pos to nos do cu men tos
ago ra co men ta dos, tra duz a con vic ção de que
fru ti fi ca ram o tra ba lho e a de di ca ção de seus di ri -



gen tes e ser vi do res, e os con vo ca a que pros si gam
pres tan do tan tos e tão re le van tes ser vi ços à so ci e da -
de bra si le i ra, na di fí cil área de sua atu a ção.

Era o que tí nha mos a di zer. – Lú cio Alcân ta ra.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pelo me nos des de 
a re a li za ção da Eco-92, não se pode mais des co nhe -
cer a di men são dos gra ves pro ble mas eco ló gi cos que 
nos cer cam. Se nos sa Cons ti tu i ção de 88, de ma ne i ra 
avan ça da, já pre via di ver sas me di das que re me ti am à 
con ser va ção do meio am bi en te, com a Con fe rên cia
de 1992, dis se mi nou-se ain da mais a cons ciên cia so -
bre es sas ne ces si da des.

Entre tan to, pas sa dos qua se dez anos, ain da
não fo ram to ma das al gu mas me di das es sen ci a is. Qu -
e ro fa lar hoje, es pe ci al men te, da pre ser va ção das mi -
cro ba ci as e de como essa ques tão afe ta de per to a
agri cul tu ra.

Já hou ve um tem po em que a nos sa ”in cons -
ciên cia“ nos per mi tia um com ple to alhe a men to em re -
la ção à ques tão da água. Tida como re cur so re no vá -
vel, era usa da e des per di ça da até, com gran de li be ra -
li da de. Mas o ad ven to do apa gão, por exem plo, mos -
trou que a ”mãe na tu re za“, que sem pre foi ge ne ro sa,
pode fa lhar às ve zes.

Ao fa zer mos um ba lan ço da dis po ni bi li da de de
água no pla ne ta, cons ta ta mos que ape nas 0,63% da
água dis po ní vel é doce; ou tros 2,07% es tão nas ca lo -
tas po la res e 97% dos re cur sos hí dri cos do ”pla ne -
ta-água“ es tão nos oce a nos.

E sen do tão pou ca a água doce dis po ní vel, mes -
mo as sim não se en con tra dis tri bu í da pro por ci o -
nal men te à lo ca li za ção da po pu la ção. No caso
do Bra sil, onde te mos mais água doce? Na re -
gião Nor te! E qual a po pu la ção des sa re gião?
Me nos de 8 mi lhões de ha bi tan tes. E onde há
mais ha bi tan tes? A Re gião Su des te! E qual a
dis po ni bi li da de de água nes sa re gião? Me ros
4%!

Se fi zer mos um re tra to do uso da água, ve -
re mos que ape nas 10% dela é usa da para con -
su mo do més ti co; ou tros 25% vão para a in dús -
tria; e 65% vão para a ir ri ga ção. Como diz a ex -
pres são po pu lar, ”é aí que mora o pe ri go“. Por
quê? Por que des se qua dro po de mos vis lum brar
os pro ble mas para o fu tu ro da pro du ção de ali -
men tos.

Não é se gre do para nin guém que a ir ri ga -
ção tem cons ti tu í do o ver da de i ro mi la gre da mul -
ti pli ca ção dos grãos, fru tos, ver du ras, le gu mes e

ani ma is no cam po. Gra ças a essa prá ti ca, que
re mon ta ao Egi to an ti go, tem sido pos sí vel mul ti -
pli car mu i tas ve zes a pro du ção de ali men tos.
Gra ças a isso, as pre vi sões malt hu si a nas não se
cum pri ram, ou seja, o au men to ab so lu to do nú -
me ro de pes so as no pla ne ta (seis bi lhões, hoje)
não trou xe fome jus ta men te por ca u sa da ”re vo -
lu ção ver de“. Além das ou tras tec no lo gi as (adu -
ba ção quí mi ca, com ba te a pra gas, ma qui ná rio
agrí co la, me lho ra men to ge né ti co), a ir ri ga ção
tem pro pi ci a do, li te ral men te, a ”sal va ção da la -
vou ra“.

Par ti cu lar men te no cer ra do, cujo apro ve i ta -
men to agrí co la é re cen te, a ir ri ga ção mos trou-se
um po de ro so re cur so.

Pois bem, e ago ra? Ago ra, cons ci en tes dos
ma les que a ocu pa ção dos cer ra dos trou xe, há
mo vi men tos e mo vi men tos eco ló gi cos bra dan do
pelo fim de tal tipo de ocu pa ção da ter ra. Go iás
re pre sen ta um caso tí pi co. Com gran des ex ten -
sões de cer ra do, foi ocu pa do nas úl ti mas dé ca -
das pela la vou ra in ten si va, que pres su põe a re ti -
ra da da co ber tu ra ve ge tal e, em gran de par te, o
uso dos cur sos de água para ir ri ga ção. Nos sos
agri cul to res (al guns de les vin dos de ou tros Esta -
dos) nada mais fi ze ram que aten der aos ape los
do Go ver no de ocu par o cer ra do, de plan tar, de
mul ti pli car por mu i tas ve zes a pro du ção agrí co la. 

E ago ra? Com to das as exi gên ci as – jus tas
e cor re tas – de um ma ne jo sus ten ta do da ter ra,
com a cons ciên cia da ne ces si da de de pre ser va -
ção, como fica esse agri cul tor?

Fe liz men te, as nos sas li de ran ças do cam po 
es tão aten tas a es sas ques tões e têm tra ta do de
in cen ti var as prá ti cas pre ser va ci o nis tas. Nes se
sen ti do, lou vo a ini ci a ti va da FAEG (Fe de ra ção
da Agri cul tu ra do Esta do de Go iás) que, por meio 
de pla ne ja men tos es tra té gi cos, re a li za ção de
se mi ná ri os e pro gra mas edu ca ti vos, tem le va do
ao agri cul tor go i a no a ne ces si da de de con ci li ar
pro du ção, pro du ti vi da de alta e pre ser va ção do
solo. 

Tem tra zi do pre o cu pa ção, es pe ci al men te, a 
pre ser va ção da água, um re cur so cada vez mais
es cas so. Com a re ti ra da da co ber tu ra ve ge tal,
com o uso de téc ni cas avan ça das de ma ne jo do
solo, com o uso de pes ti ci das e her bi ci das, en -



fim, com uma prá ti ca de agri cul tu ra ”mo der na“ e
efi ci en te, vi e ram os pro ble mas para a pre ser va -
ção das mi cro ba ci as.

Di an te des sa ques tão, ain da há mu i to a ser
fe i to; não ape nas em Go iás, mas na ma i o ria dos
Esta dos. Embo ra exis ta uma lei fe de ral dis pon do 
so bre os re cur sos hí dri cos e te nha sido cri a da
uma agên cia re gu la do ra, a ANA (Agên cia Na ci o -
nal de Águas), o pro ble ma per sis te.

A le gis la ção fe de ral pre vê a fi gu ra dos Co -
mi tês de Ba ci as Hi dro grá fi cas a se rem or ga ni za -
dos pela União, Esta dos e mu ni cí pi os. Tais co mi -
tês en car re gar-se-iam da ges tão dos re cur sos
hí dri cos se gun do a ”or ga ni za ção na tu ral“ dos
cur sos d’água. Ou seja, para além da di vi são ter -
ri to ri al po lí ti ca, se ria ne ces sá rio tra tar a pre ser -
va ção e o uso da água se gun do a dis po si ção
des ses nos ter ri tó ri os. Par ti ci pa ri am do Co mi tê
os re pre sen tan tes das três es fe ras go ver na men -
ta is, além dos usuá ri os e en ti da des ci vis li ga das
à ques tão da água.

Com a lei fe de ral (Lei nº 9.433, de 8 de ja ne -
i ro de 1997) al gum avan ço já hou ve, prin ci pal -
men te em São Pa u lo, que já tem co mi tês de ba -
ci as or ga ni za dos e fo ram até cri a dos os fun dos
de ba ci as, com re cur sos para fi nan ci ar as ati vi -
da des li ga das ao uso da água. Em Go iás, já te -
mos um ex ce len te exem plo no Mu ni cí pio de Ja -
taí, com co mi tê or ga ni za do, par ti ci pa ção em par -
ce ria com o se tor pú bli co e o pri va do, en fim, um
bom re tra to do que pode vir a ser a pre ser va ção
das mi cro ba ci as.

Mas ain da per du ra, in fe liz men te, a fal ta de
or ga ni za ção des ses co mi tês na gran de ma i o ria
dos mu ni cí pi os bra si le i ros. Esses co mi tês se rão
os ver da de i ros res pon sá ve is pela pre ser va ção
dos re cur sos hí dri cos de cada re gião. Só eles po -
de rão sa ber qua is são as ações de re ge ne ra ção
a se rem fe i tas ou as ações pre ven ti vas a se rem
to ma das; se rão eles, igual men te, os res pon sá -
ve is pela ava li a ção das ou tor gas de uso da água, 
pelo es ta be le ci men to das ta xas de uso e, prin ci -
pal men te, pelo pla ne ja men to e ges tão de re cur -
sos para cada mi cro ba cia.

Nes se sen ti do, que ro fa zer um ape lo ao Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te que, por in ter mé dio
de seus di ver sos ór gãos, mo ti ve os po de res es -
ta du a is e mu ni ci pa is a cons ti tu í rem es ses co mi -

tês. Sa be mos que a cons ciên cia lo cal so bre essa 
ques tão che ga mais len ta men te. Nes se sen ti do,
cabe uma ini ci a ti va mais enér gi ca do Go ver no
Fe de ral. Por quê? Por que são as ins tân ci as fe de -
ra is as res pon sá ve is, em úl ti mo caso, pelo ge -
ren ci a men to dos re cur sos hí dri cos do País. Cla -
ro que não es tou isen tan do de res pon sa bi li da de
o Esta do e o mu ni cí pio. Mas a ma i or e mais ar ra i -
ga da in fra-es tru tu ra de meio am bi en te está lo ca -
li za da no Mi nis té rio do Meio Ambi en te. O Iba ma,
por exem plo, faz-se pre sen te em todo o País. A
ele ca be ria, para além do uso do po der de po lí cia 
e do li cen ci a men to am bi en tal, ini ci a ti vas de or -
ga ni za ção dos po de res lo ca is.

Era o que 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, é me ri di -
a no que a in tran si gen te de fe sa da con cor rên cia
é pos tu la do fun da men tal do ca pi ta lis mo con tem -
po râ neo. Sem essa pro vi dên cia ele men tar, in vi a -
bi li za-se todo um mo de lo ori en ta do pela li vre ini -
ci a ti va e por um alto grau de com pe ti ção. Au sen -
te a con cor rên cia, per dem to dos os agen tes eco -
nô mi cos, em es pe ci al o con su mi dor, mas tam -
bém, no lon go pra zo, o pró prio be ne fi ciá rio de
uma even tu al re ser va de mer ca do ou mo no pó lio. 
O Bra sil do re cen te sé cu lo XX, aliás, é pró di go
em exem plos des sa na tu re za.

Assim, des de sem pre, uma vez ace i to e em
vi gor o modo ca pi ta lis ta de pro du ção e dis tri bu i -
ção de bens e ser vi ços, to das as na ções que o
ado tam tra ta ram de es ta be le cer me ca nis mos
para re a li zar em sua ple ni tu de a per ma nen te de -
fe sa da con cor rên cia. Nos Esta dos Uni dos, por
exem plo, país no qual o ca pi ta lis mo atin giu pri -
me i ro a sua ma i o ri da de e onde se en con tra de tal 
for ma im preg na do à cul tu ra po pu lar que o con -
su mo é as su mi do qua se como um au tên ti co
man da men to re li gi o so, a Di vi são Anti trus te, ór -
gão do De par ta men to de Jus ti ça, atua, há mais
de seis dé ca das, no sen ti do de pro mo ver e pro -
te ger o pro ces so com pe ti ti vo.

O Bra sil, por sua vez, des de 1962, con ta
com um ór gão si mi lar, res pon sá vel pela di fu são
da cul tu ra da con cor rên cia, pela de fe sa da com -
pe ti ti vi da de, além de de ter tam bém po der de ci -



só rio, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, so bre in fra -
ções co me ti das con tra a or dem eco nô mi ca. 

Re for mu la do há sete anos, em 1994, o
Cade – Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco -
nô mi ca trans for mou-se em uma au tar quia vin cu -
la da ao Mi nis té rio da Jus ti ça e vem de mons tran -
do a im por tân cia para um país do por te do Bra sil
da ma nu ten ção de ór gão des sa na tu re za, com
um am plo con jun to de com pe tên ci as, a fim de
pre ser var a or dem eco nô mi ca, ao tem po em que
es ti mu la as me lho res prá ti cas ne go ci a is. O Cade 
man tém em seu port fó lio de ser vi ços uma sé rie
con si de rá vel de de ci sões que evi ta ram a es cra vi -
za ção do con su mi dor, ao as se gu rar a am pli a ção
da ofer ta. 

To dos sa be mos – e, em cer to sen ti do, so -
mos tes te mu nhas – que a ação in de pen den te,
pron ta e di li gen te do Cade tem sido de ci si va para 
a au tu a ção de gi gan tes eco nô mi cos, le van do
sem pre em con ta o in te res se mais am plo da so -
ci e da de e o cons tan te es tí mu lo ao ade qua do
fun ci o na men to do mer ca do. 

Em um mun do que as sis te com cres cen te
per ple xi da de à abrup ta ace le ra ção do tem po e à
im ple men ta ção de trans for ma ções es tru tu ra is e
con jun tu ra is, o Esta do, como ente co le ti vo por
na tu re za, res pon sá vel pela ges tão do bem co -
mum, pre ci sa dis por de ins tru men tos e ins tân ci -
as re gu la tó ri as sé ri as, con fiá ve is, cé le res e efi ci -
en tes, sem pre pres tes a ar bi trar os ine vi tá ve is
con ten ci o sos, que in for mam a qua se to ta li da de
dos pro ces sos hu ma nos.

País que em bar cou no ca pi ta lis mo ape nas
tar di a men te, ten do gas to lon gas dé ca das em pu -
e ril dú vi da exis ten ci al en tre um es drú xu lo ‘ca pi -
ta lis mo de es ta do’ e a ple ni tu de e o vi gor das for -
ças do mer ca do, o Bra sil in gres sa de fato, po rém
ain da meio cons tran gi do, no sis te ma ca pi ta lis ta
mun di al ape nas na dé ca da de 90 do sé cu lo re -
cém-ven ci do. Com nos sos tra di ci o nal men te
subs tan ci o sos, em bo ra fre qüen te men te des per -
di ça dos, ati vos de ma té ria-pri ma e de re cur sos
hu ma nos, logo atra í mos ca pi tal ex ter no de duas
or dens: a pri me i ra ine qui vo ca men te po si ti va, o
in ves ti men to; e a se gun da, fre qüen te men te pre -
da do ra, a es pe cu la ção.

Con tu do, no gran de e de li ca do xa drez da
eco no mia glo ba li za da, ca paz de ala van car tro -

cas co mer ci a is e flu xos de ca pi tal em in ten si da -
des e ve lo ci da des nun ca an tes ex pe ri men ta das,
ten do como pal co um mer ca do ins tá vel que se
re con fi gu ra rá pi da e cons tan te men te, a de fe sa
da con cor rên cia as su me um lu gar ver da de i ra -
men te es pe ci al no qua dro dos no vos con tex tos
eco nô mi cos. 

A des pe i to de uma sé ria re ces são mun di al,
que tudo in di ca está se avi zi nhan do, ao con si de -
rar mos a pes si mis ta re vi são das me tas de cres ci -
men to eco nô mi co nos Esta dos Uni dos, Ásia e al -
guns dos prin ci pa is pa í ses eu ro pe us, e tal vez
tam bém por isso, como for ma de evi tar-se o vir tu -
al re in gres so do ca pi ta lis mo in ter na ci o nal em sua
ver são sel va gem, a pron ta e efi caz de fe sa da
com pe ti ção, em ter re no cla ra men te de li mi ta do e
com re gras mu i to bem de fi ni das, é a ga ran tia de
que a so ci e da de en fren ta rá me no res dis sa bo res.

To das es sas sin ge las re fle xões, Sr. Pre si -
den te, me ocor rem ao ler O Guia prá ti co do
Cade, uma opor tu nís si ma ini ci a ti va con jun ta da -
que le Con se lho e do CIEE – Cen tro de Inte gra -
ção Empre sa-Esco la, en ti da de que há dé ca das
pres ta im por tan tes ser vi ços ao Bra sil. Em for ma
de car ti lha, com ques tões e res pos tas, o Guia
elu ci da e edu ca os le i gos e, en fim, a to dos os in -
te res sa dos em co nhe cer o modo de fun ci o na -
men to de um seg men to im por tan te des sa má -
qui na for mi dá vel que é a eco no mia. Além dis so,
de for ma con den sa da, apa re cem ex cer tos das
nor mas mais re le van tes na re gên cia da com pe ti -
ção eco nô mi ca e são apre sen ta dos ca sos prá ti -
cos, com bre ve re la tó rio e de ci são.

Por isso, jul go opor tu no en fa ti zar a im por -
tân cia de con ce der-se mais vi si bi li da de e di fu são 
a esse Guia Prá ti co do Cade. Na ver da de, é um
do cu men to que deve es tar dis po ní vel em cada
uma das bi bli o te cas bra si le i ras, ul tra pas san do
as es co las de Eco no mia, Admi nis tra ção e Di re i to 
– seus des ti na tá ri os na tu ra is, a fim de es ti mu lar
em nos sa gen te o exer cí cio da crí ti ca ca paz de
evi tar abu sos, e tam bém das pos si bi li da des do
em pre en de do ris mo, ago ra, mais do que nun ca,
tão ne ces sá rio em nos so País. E tudo isso, com
a ple na ob ser vân cia dos pa râ me tros de jus te za,
res pe i to e con fi a bi li da de, na ge ra ção co ti di a na
de ri que zas para toda a so ci e da de.

Mu i to obri ga do.



Aten ta dos nos EUA e a Cons tru ção da
Paz

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
dor e a im po tên cia de qual quer ser hu ma no, di -
an te do grau de he di on dez atin gi do pelo ter ro ris -
mo, es tão a nos co brar me di das am plas e ur gen -
tes para en fren tar um ini mi go in vi sí vel, que te i ma 
em não sair das som bras e der ra ma com abun -
dân cia san gue ino cen te em nome de algo que as 
pes so as nor ma is não po dem en ten der. 

Como opor tu na men te lem brou o Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so, em seu pri me i ro
pro nun ci a men to so bre esta ca tás tro fe, a Cons ti -
tu i ção Bra si le i ra de fi ne o ter ro ris mo como cri me
he di on do e me re ce, como tal, res pos tas a al tu ra
de to dos os Pa í ses do Mun do. 

Mas, cha mo a aten ção, nes te mo men to: tais 
res pos tas não de vem vir em re ta li a ções vi o len -
tas, des me su ra das ou im bu í das do ódio que bro -
tou com os aten ta dos. A tra di ção pa cí fi ca da po lí -
ti ca ex ter na bra si le i ra não pode ser rom pi da pela
co mo ção in ter na ci o nal, e é hora de re a fir mar -
mos nos sa cren ça no Esta do de di re i to e na paz.

As pri me i ras pes qui sas de opi nião so bre os
re fle xos, no Bra sil, dos aten ta dos nos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca re ve lam que en tre 70 e 80%
dos bra si le i ros es tão pre o cu pa dos com con se -
qüên ci as ne ga ti vas na eco no mia bra si le i ra.

A alta do dó lar, a ele va ção do pre ço do pe -
tró leo no mer ca do in ter na ci o nal e o ris co de ins -
ta bi li da de das Bol sas de Va lo res em todo o Mun -
do não de vem aba lar a fir me dis po si ção do Go -
ver no Fe de ral, do Con gres so Na ci o nal e de toda
a so ci e da de em man ter a es ta bi li za ção eco nô mi -
ca bra si le i ra, um es for ço de mais de 6 anos!

Além das ques tões con jun tu ra is e ma cro e -
co nô mi cas, te mos de en fren tar de ime di a to, na
mi nha opi nião, pro ble mas re la ci o na dos à si tu a -
ção de bra si le i ros que re si dem no ex te ri or e à se -
gu ran ça pú bli ca e na ci o nal.

Se, de acor do com o Ita ma raty, re si dem so -
men te nos Esta dos Uni dos cer ca de 800 mil bra -
si le i ros – sen do 300 mil em Nova York – es tes ci -
da dãos não po dem fi car de sam pa ra dos! Sa be -
mos que, nes te País, mu i tos bra si le i ros vi vem
ain da em si tu a ção ir re gu lar quan to às suas ci da -
da ni as. Mu i to já está sen do fe i to, mas os Con su -

la dos bra si le i ros na que le País de vem re for çar o
aten di men to a es sas pes so as e as suas fa mí li as, 
além de ofe re cer am pa ro ju rí di co a to dos.

A ou tra ques tão, mais am pla e com ple xa,
exi gi rá um es for ço con jun to de toda a so ci e da de
e do Esta do bra si le i ro. Como sa be mos, as guer -
ri lhas ur ba nas ma tam mais que as guer ras clás -
si cas. A vi o lên cia, in clu si ve em nos so País, é de -
vas ta do ra. Só para ter mos uma idéia, mor rem
por ano, no Bra sil, cer ca de 40 mil pes so as ví ti -
mas da vi o lên cia, quan ti da de ma i or que os mor -
tos na guer ra do Vi et nã.

Digo isto por que o es pe ra do re for ço que as
ques tões re la ci o na das à Se gu ran ça Pú bli ca e
Na ci o nal de vem re ce ber me re cem ser acom pa -
nha das de me di das que de sá güem numa es pe -
ra da di mi nu i ção da vi o lên cia e da cri mi na li da de.

Des ne ces sá rio lem brar que o ter ro ris mo e a 
guer ri lha an dam de bra ços da dos com o trá fi co
de dro gas nas Amé ri cas, daí mi nha pre o cu pa -
ção com a cri mi na li da de no Bra sil.

Di an te de tal re a li da de, apro ve i to esta opor -
tu ni da de para pro por a re a li za ção de um Esfor -
ço Con cen tra do  do Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju -
di ciá rio para que se jam im ple men ta das me di das
ur gen tes so bre os di ver sos as sun tos que aca bo
de re la ci o nar.

No Con gres so Na ci o nal, as li de ran ças par -
ti dá ri as, os Pre si den tes das duas Ca sas e seg -
men tos re pre sen ta ti vos da so ci e da de po de ri am
es ta be le cer uma pa u ta mí ni ma de pro pos tas le -
gis la ti vas que se ri am vo ta das em re gi me de ur -
gên cia ur gen tís si ma ain da este ano.

De acor do com le van ta men to pre li mi nar fe i -
to por mi nha as ses so ria, há no Se na do 9 pro po -
si ções e, na Câ ma ra dos De pu ta dos, pelo me nos 
116 pro pos tas re la ci o na das à Se gu ran ça Pú bli -
ca que po de ri am ser vo ta das de ime di a to tan to
nas Co mis sões Te má ti cas quan to nos Ple ná ri os.

De res to, que ro ma ni fes tar mi nha in te i ra
con fi an ça no povo bra si le i ro e no Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so que
vão, com cer te za, su pe rar mais esta cri se in ter -
na ci o nal. Va mos orar pe las al mas atin gi das pelo
ter ro ris mo e mos trar a fir me za que toda a so ci e -
da de es pe ra de nós.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to Obri ga do !



O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, a gran de des van ta gem dos pa í ses emer gen -
tes – ou pe ri fé ri cos, na no men cla tu ra de al guns –
é a de que sua for ça de tra ba lho, sua
mão-de-obra ca re ce de qua li fi ca ção.

Ora, não há como al can çar a meta do de -
sen vol vi men to so ci o e co nô mi co com um con tin -
gen te de tra ba lha do res sem a de vi da ca pa ci ta -
ção. Além dis so, na ções nes sas con di ções,
como ain da é o caso do Bra sil, per dem em com -
pe ti ti vi da de, o que é fa tal em um mun do glo ba li -
za do.

Por isso, é ab so lu ta men te in dis pen sá vel
que o País in vis ta mu i to mais pe sa da men te na
for ma ção de mão-de-obra qua li fi ca da, sem o
que nun ca in gres sa re mos no clu be fe cha do dos
pa í ses de sen vol vi dos.

A esse res pe i to, que re mos des ta car, nes ta
opor tu ni da de, que o Esta do do To can tins vem
im ple men tan do uma sé rie de pro vi dên ci as ob je -
ti van do, pre ci sa men te, pro por ci o nar a me lhor
qua li fi ca ção aos seus tra ba lha do res, a fim de
que es tes pos sam ser re cru ta dos para ati vi da -
des que exi jam ca pa ci ta ção.

Re cen te men te, por exem plo, de ci diu-se
pela cons tru ção de seis cen tros de edu ca ção
pro fis si o nal, que aten de rão, em cada uni da de, a
pelo me nos oi to cen tos alu nos da rede pú bli ca
que de mons tra rem me lhor apro ve i ta men to es co -
lar.

Esses cen tros são re sul ta do de con vê nio
ce le bra do en tre o Go ver no do To can tins e o Mi -
nis té rio da Edu ca ção, com re cur sos ini ci a is de
cin co mi lhões e se te cen tos mil re a is.

A pri me i ra des sas ins ti tu i ções de en si no
pro fis si o nal será ins ta la da em Pa ra í so do To can -
tins, com cur sos so bre Infor má ti ca, Meio-Ambi -
en te, Agro pe cuá ria, Fru ti cul tu ra, Api cul tu ra, Pis -
ci cul tu ra e Ges tão Empre sa ri al e Pú bli ca.

Ou tros cen tros se rão ins ta la dos em Gu ru pi
e Pal mas e, pro xi ma men te, se rão de fi ni dos os
de ma is mu ni cí pi os que os abri ga rão.

Tra ta-se, a nos so ver, de ini ci a ti va das mais
re le van tes, e que ca pa ci ta rá mi lha res de jo vens
to can ti nen ses, que in gres sa rão no mer ca do de
tra ba lho pre pa ra dos.

Ou tra pro vi dên cia foi o con vê nio fir ma do
en tre o Go ver no do Esta do (Se cre ta ria de Indús -
tria e Co mér cio) e o Ban co do Bra sil, e que en se -
ja rá o tre i na men to de pelo me nos mil tra ba lha do -
res da Indús tria. Se rão be ne fi ci a dos os obre i ros
que mi li tam em mi cro, pe que nas e mé di as em -
pre sas in dus tri a is. Os em prés ti mos para a ca pa -
ci ta ção des ses tra ba lha do res se rão con ce di dos
às em pre sas, sem co bran ça de en car gos fi nan -
ce i ros, com pra zo de pa ga men to de três anos, e
um ano de ca rên cia. 

Os re cur sos, re pas sa dos pelo Ban co do
Bra sil, são ori gi ná ri os do Ban co de Inves ti men to
KFW, da Ale ma nha, que in ves te em pro je tos so -
ci a is em todo mun do, e que, no Bra sil, es co lheu
o Esta do do To can tins para esse fe i to, de po is de
mu i tas ges tões do Go ver no do Esta do nes se
sen ti do.

Tra ta-se, por con se guin te, de em pre en di -
men to dos mais im por tan tes e que ca pa ci ta rá
mão-de-obra para in dús tri as to can ti nen ses.

A úl ti ma ini ci a ti va a que que re mos nos re -
por tar, nes ta opor tu ni da de, é da Se cre ta ria do
Tra ba lho e Ação So ci al do To can tins, que, nos
pró xi mos dias, ini ci a rá tre i na men to de pes so as
de sem pre ga das, su bem pre ga das ou em es ta do
de po bre za ex tre ma. Esse pro je to, que con ta
com o res pal do do PRONAGER, aten de rá a cer -
ca de qua ren ta pes so as por mu ni cí pio, ofe re cen -
do cur sos e ofi ci nas de ca pa ci ta ção, com o em -
pre go de téc ni cas de im ple men ta ção or ga ni za ci -
o nal, ges tão de em pre sas as so ci a ti vas e de co o -
pe ra ti vas.

Os par ti ci pan tes, res sal te-se, tam bém te rão 
opor tu ni da de de re ce ber tre i na men to em pro du -
ção de bens e ser vi ços. Os cur sos, evi den te men -
te, são gra tu i tos, e os pró pri os alu nos es co lhem
o cur so que de se jam fre qüen tar.

O Go ver no do To can tins, por tan to, en con -
tra-se aten to à ques tão cru ci al da for ma ção de
mão-de-obra, in ves tin do re cur sos pró pri os e va -
len do-se de to dos os fi nan ci a men tos dis po ní ve is 
para me lhor ca pa ci tar seus tra ba lha do res.

Mu i to obri ga do.
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.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras
e 58 mi nu tos.)
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Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
do Sistema de Radiodifusão Veredas de Unaí Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Unaí, Estado de Minas Gerais.   288 
 
 Discutindo requerimento nº 392, de 2001, solicitando a 
criação de uma Comissão Especial, composta de sete titulares e 
sete suplentes para, no prazo de dezoito meses, acompanhar e 
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do respectivo 
Comitê de Bacia (instituídos pelo Decreto s/nº de 5 de junho de 
2001). 524 
 
 Necessidade de debate sobre a política habitacional 
brasileira 578 
 
 
BELLO PARGA 
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 Parecer nº 948, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2001, de autoria do Senador Amir 
Lando, que altera o valor do salário mínimo a partir de 1º de abril de 
2001.  218 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Necessidade de ações objetivas para o combate à seca no 
Nordeste, como políticas públicas e um programa de 
desenvolvimento regional integrado 627 
 
 
CARLOS BEZERRA 
 
 Defesa da integração dos países sul-americanos com 
objetivo de combater a concentração de renda induzida pela 
globalização.  341 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 171, de 2001, que acrescenta 
Seção XIV-A ao Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de1943, para dispor sobre os direitos constitucionalmente 
assegurados aos trabalhadores avulsos e dá outras providências.  490 
 
 Comentários sobre as conseqüências do processo de 
privatização para o consumidor.  593 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Discutindo requerimento nº 392, de 2001, solicitando a 
criação de uma Comissão Especial, composta de sete titulares e 
sete suplentes para, no prazo de dezoito meses, acompanhar e 
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do respectivo 
Comitê de Bacia (instituídos pelo Decreto s/nº de 5 de junho de 
2001). 524 
 
 Reflexões sobre os riscos da clonagem humana e a 
necessidade de intensificação das campanhas sobre a AIDS.  581 
 
 Defesa de uma campanha cívica em favor dos idosos, 
deficientes físicos e mentais, e das gestantes. 638 
 
 Cobrança de maior espaço no mercado de trabalho para os 
deficientes. 638 
 
 



 6 

CASILDO MALDANER 
 
 Proposta da instituição de um Fundo de Defesa Civil 
Nacional, a partir da contribuição de 0,1% dos valores dos contratos 
de seguro 234 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 324 
 
 Apreensão com a situação dos pequenos proprietários rurais 
cujas áreas estão sendo incluídas nas reservas indígenas 
demarcadas pelo governo. 339 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, solicitando, nos 
termos regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos 
Chefes de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 513 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Cumprimentos ao Senador Roberto Requião por sua eleição 
à Presidência da Representação Brasileira na Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul.  505 
 
 Parecer nº 985, de 2001 Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2001.   526 
 
 Parecer nº 986, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 32, de 2001. 531 
 
 Parecer nº 1.002, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 83,147, 238, 385, 394, 395, 429, 435 e 
461, de 2001, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, 
da Comissão de Fiscalização e Controle, e dos Senadores Moreira 
Mendes, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, solicitando 
informações a Ministros de Estados.  619 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Parecer nº 938, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 1996 (nº 
420/95, na Casa de origem), que obriga as empresas distribuidoras 
de gás liqüefeito de petróleo – GLP ou de gás natural a lacrar os 
botijões e requalificá-los e dá outras providências. (Em audiência, 
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nos termos do Requerimento nº 633, de 2000).  204 
 
 Considerações sobre as causas que geram a violência e a 
necessidade de políticas e ações nacionais para seu controle eficaz. 257 
 
 Satisfação com as declarações do Dr. Luiz Raimundo 
Azevedo, Presidente da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias 
S/A, sobre as providências adotadas para dar continuidade às obras 
da ferrovia Norte-sul.   341 
 
 Registro do anúncio feito pelo Governador Siqueira Campos, 
acerca do processo de criação de seis novos municípios no Estado 
do Tocantins. 592 
 
 Elogios à implementação, pelo Governo do Estado do 
Tocantins, de projetos de formação de mão-de-obra qualificada.  672 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Parecer nº 970, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 546, de 
2000, de autoria do Senador Pedro Simon, que requer, através do 
Plenário, seja transmitida aos Chefes de Estado de Israel e da 
Autoridade Nacional Palestina e ao Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas manifestação de apoio do Senado Federal 
Brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz para a questão 
judaico-palestina no Oriente Médio, assim como solicita o 
encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo para 
conhecimento.   300 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, solicitando, nos 
termos regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos 
Chefes de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 515 
 
 Discutindo requerimento nº 291, de 2001, solicitando 
informações ao Ministro da Fazenda sobre os resultados 
financeiros/balancetes mensais dos bancos FonteCidam, Marka, 
Modal, Boa Vista e Pactual, durante os anos de 1997 e 1998.  521 
 
 Premência de maiores informações do Ministro da 
Agricultura, Pratini de Morais, sobre a transferência de tecnologia da 
Embrapa para a empresa Monsanto.  587 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
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 Registro da realização da 24ª Expointer – Feira Internacional 
de Animais do Rio Grande do Sul, no período de 25 de agosto a 2 de 
setembro último, na cidade de Esteio no Estado do Rio Grande do 
Sul.   225 
 
 Lançamento do II Fórum Social Mundial, a ser realizado em 
Porto Alegre/RS, no período de 31 de janeiro a 5 de fevereiro do 
próximo ano.  306 
 
 Parecer nº 982, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 207, de 2001 (nº 803/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural União Comunitária Zona Sul a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São Borja, Estado do Rio 
Grande do Sul.  484 
 
 Apoio aos funcionários das universidades federais, em greve 
por reajustes salariais.  505 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Parecer nº 944, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 172, de 
1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera o art. 261 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro.  212 
 
 Parecer nº 954, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 112, de 2001 (nº 426/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à A.B.C. Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Barbacena, Estado de Minas Gerais.   280 
 
 Parecer nº 955, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de 2001 (nº 614/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Itatiaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais.   281 
 
 Parecer nº 957, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de 2001 (nº 507/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão e TV Jaboticatubas a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais. 283 
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 Parecer nº 960, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 146, de 2001 (nº 698/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a UMAC 
União Municipal das Associações Comunitárias de Curvelo a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curvelo, 
Estado de Minas Gerais.  287 
 
 Parecer nº 962, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 161, de 2001 (nº 669/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Acaiaca Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais.  290 
 
 Parecer nº 971, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/30, de 2001, do Presidente do 
Banco Central do Brasil, contendo manifestação a respeito da 
operação de compra e venda de ações da Companhia 
Pernambucana de Saneamento – COMPESA, celebrada entre a 
Caixa Econômica Federal e o Estado de Pernambuco, com a 
interveniência da referida empresa. (Será dado conhecimento da 
decisão ao Banco Central do Brasil).  461 
 
 Parecer nº 973, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 2001 (nº 570/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Central de Ritápolis a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ritápolis, Estado de Minas 
Gerais.   471 
 
 Parecer nº 974, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2001 (nº 638/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Difusão Comunitária Nossa Senhora D’Abadia a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Romaria, 
Estado de Minas Gerais.  473 
 
 Parecer nº 977, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 165, de 2001 (nº 704/2000, na 
Câmara dos Deputados),que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Educativa e Cultural João Soares Leal Sobrinho, para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.  477 
 
 Parecer nº 991, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de 2001 (nº 672/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Nepomuceno a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Nepomuceno, Estado de Minas Gerais.  603 
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 Proposta de debate sobre a segurança nos aeroportos do 
País.   637 
 
 
GERALDO ALTHOFF 
 
 Parecer nº 963, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 163, de 2001 (nº 689/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio 99 FM Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Balneário 
Camboriú, Estado de Santa Catarina.  291 
 
 Parecer nº 965, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de 2001 (nº 833/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a ACB 
Associação Comunitária Braço nortense a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Braço do Norte, Estado de 
Santa Catarina. 294 
 
 Parecer nº 998, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2001 (nº 667/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a assistência domiciliar no 
Sistema Único da Saúde.  614 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Discutindo requerimento nº 505, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Antonio da Costa 
Santos, o Toninho do PT, Prefeito de Campinas/SP. 305 
 
 Importância histórica da III Conferência da ONU contra o 
Racismo e a Intolerância Correlata, realizada em Durban, África do 
Sul.   595 
 
 
GERSON CAMATA 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 317 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Repúdio às ações do Presidente da Assembléia Legislativa 
de Alagoas pelos atos de violência contra os integrantes do 
Movimento dos Sem-Terra.  240 
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 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 320 
 
 Leitura de nota de solidariedade dirigida à família do prefeito 
de Campinas/SP, Antonio da Costa Santos, o Toninho do PT, 
assassinado ontem. 327 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, solicitando, nos 
termos regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos 
Chefes de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 520 
 
 Discutindo requerimento nº 392, de 2001, solicitando a 
criação de uma Comissão Especial, composta de sete titulares e 
sete suplentes para, no prazo de dezoito meses, acompanhar e 
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do respectivo 
Comitê de Bacia (instituídos pelo Decreto s/nº de 5 de junho de 
2001).  523 
 
 
HUGO NAPOLEÃO 
 
 Parecer nº 953, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 75,de 2001 (nº 620/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Difusão Comunitária do Catolé a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Campina Grande, Estado da 
Paraíba.  279 
 
 Parecer nº 964, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de 2001 (nº 702/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária de Codó a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Codó, Estado do Maranhão.  293 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 322 
 
 Parecer nº 993, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 217, de 2001 (nº 886/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Fernando Eduardo Lee, para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Guarujá, Estado de 
São Paulo.  606 
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IRIS REZENDE 
 
 Preocupação com a escalada da violência no Brasil.  236 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 319 
 
 Discutindo requerimento nº 510, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. José Ermírio de 
Moraes Filho.  326 
 
 Parecer nº 984, de 2001, de PLEN, da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Requerimento nº 
476, de 2001, que requer seja procedida apelação ao Governo 
Brasileiro para que promova ações no sentido de canalizar esforços 
visando lograr a abertura de um canal de negociação que possa 
resultar na paz entre o povo judeu e árabe no Oriente Médio. 521 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 319 
 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 
 Parecer nº 987, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos, respectivamente, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001 (nº 3.115/97, na 
Casa de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976,que dispõe sobre as Sociedades 
por Ações, e na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe 
sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de 
Valores Mobiliários.  533 
 
 
JOSÉ COELHO 
 
 Parecer nº 956, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de 2001 (nº 629/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural e Comunitária dos Moradores do Centro da 
Vitória de Santo Antão a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santo Antão, Estado de Pernambuco.  283 
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 Parecer nº 976, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2001 (nº 699/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade 
Rádio Comunitária Camará FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Camaragibe, Estado de Pernambuco.  475 
 
 Parecer nº 980, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de 2001 (nº 799/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Clube de 
Mães “Nossa Senhora da Conceição” a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Penalva, Estado do 
Maranhão.  481 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Parecer nº 945, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 469, de 
1999, de autoria do Senador Edison Lobão, que institui diretriz a ser 
observada pela União, pelos Estados e Municípios na 
implementação de programas habitacionais. 214 
  
 Parecer nº 992, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de 2001 (nº 781/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Universidade de Caxias do Sul, para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Vacaria, 
Estado do Rio Grande do Sul.   604 
 
 Considerações à violência dos atentados ocorridos nos EUA 660 
 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2001, que denomina 
“Ponte Nossa Senhora do Pantanal” a ponte sobre o rio Paraguai, 
situada na BR-262, no Município de Corumbá, no Estado do Mato 
Grosso do Sul. 490 
 
 Parecer nº 989, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de 2000 (nº 290/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Cultura de Pederneiras Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pederneiras, 
Estado de São Paulo.  600 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Necessidade de reflexão acerca dos motivos econômicos 
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que resultaram nos atentados terroristas aos EUA 660 
 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Parecer nº 943, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
20, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Ademir 
Andrade, que altera a redação do art. 159, inciso I, alínea c, da 
Constituição Federal. 210 
 
 Considerações sobre a Medida Provisória nº 2.166, de 2001, 
que altera artigos e dispositivos da lei que institui o Código Florestal. 241 
 
 Discutindo requerimento nº 392, de 2001, solicitando a 
criação de uma Comissão Especial, composta de sete titulares e 
sete suplentes para, no prazo de dezoito meses, acompanhar e 
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do respectivo 
Comitê de Bacia (instituídos pelo Decreto s/nº de 5 de junho de 
2001). 522 
 
 
LINDBERG CURY 
 
 Reflexões sobre a política de multas de trânsito aplicadas no 
Distrito Federal.  222 
 
 Importância do estabelecimento de uma política de crédito 
para as micro e pequenas empresas.  585 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Relato da visita realizada pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso ao Ceará, na semana passada, para inauguração 
da primeira etapa do projeto de irrigação do Projeto Baixo do 
Acaraú.  221 
 
 Requerimento nº 506, de 2001, solicitando voto de 
solidariedade e pesar ao Congresso e ao povo dos Estados Unidos 
da América, pelos fatos ocorridos nesta manhã, em diversas cidades 
daquele país.  316 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 317 
 
 Requerimento nº 511, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo do Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2001, que 
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acrescenta parágrafos aos artigos 33 e 34 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997,que estabelece normas para as eleições e dá 
outras providências.  330 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, nos termos 
regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos Chefes 
de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 517 
 
 Comentários ao Relatório da Caixa Econômica Federal,  
referente ao ano de 2000, e o seu Balanço Social. 666 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, do Senador 
Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, que, através do 
Plenário, seja transmitida aos Chefes de Estado de Israel e da 
Autoridade Nacional Palestina e ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas manifestação de apoio do Senado Federal brasileiro às 
iniciativas que objetivem acordo de paz para a questão judaico-
palestina no Oriente Médio, assim como solicita o encaminhamento 
desta proposição ao Poder Executivo. 518 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Solidariedade aos Estados Unidos e às famílias das vítimas 
dos atentados terroristas ocorridos ontem.  588 
 
 Necessidade de reestruturação da atual ordem política e 
econômica mundiais, de forma a ajudar os povos mais pobres.  588 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Parecer nº 972, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Moreira 
Mendes, que acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal.  468 
 
 Parecer nº 995, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura, respectivamente, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2001, de autoria do Senador 
Paulo Hartung, que altera a redação do art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 
de maio de 1978, para estabelecer cota mensal mínima de água 
para consumo residencial unifamiliar.  609 
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MARINA SILVA 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 323 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Apoio ao pronunciamento do Senador Bernardo Cabral.  629 
 
 Descontentamento com o índice de 3,5% previsto para o 
reajuste do salário dos servidores públicos, em janeiro do próximo 
ano.  629 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Alijamento da ala minoritária do PMDB do processo de 
discussão interna do partido.  333 
 
 Parecer nº 975, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 142, de 2001 (nº 692/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Vianópolis a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Vianópolis, Estado de Goiás.  474 
 
 Relevância do encontro de filiados do PMDB dos municípios 
do nordeste de Goiás, a ser realizado na cidade de Posse, no 
próximo dia 15.  591 
 
 Preocupação com a preservação das microbacias, 
destacando a importância da atuação dos comitês de bacias 
hidrográficas a serem organizados pela União, Estados e 
Municípios.  668 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Parecer nº 946, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2001, de autoria do Senador 
Romero Jucá, que denomina “Palácio Dra. Maria Luiza Galindo 
Malaquias” o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de Roraima.  215 
 
 Parecer nº 949, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2001, de autoria do Senador Amir 
Lando, que altera o valor do salário mínimo a partir de 1º de abril de 
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2001.  219 
 
 Registro da realização, nesta Capital, do 29º Congresso 
Brasileiro das Agências de Viagens. 580 
 
 Prejuízos aos pequenos produtores de Rondônia, 
provocados pela edição da Medida Provisória 2.166,que altera o 
Código Florestal.  632 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 324 
 
 Reflexão sobre os recentes estudos da ONU que apontam a 
cidade de São Paulo como a quarta mais populosa do mundo.  343 
 
 Defesa da descentralização dos grandes centros urbanos.  343 
 
 Discutindo requerimento nº 515, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal 
Francisco Elesbão da Silva.   577 
 
 Parecer nº 1.007, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 83,147, 238, 385, 394, 395, 429, 435 e 
461, de 2001, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, 
da Comissão de Fiscalização e Controle, e dos Senadores Moreira 
Mendes, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, solicitando 
informações a Ministros de Estados.  622 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Considerações sobre o resultado da Convenção do PMDB, 
realizada ontem, em Brasília.  227 
 
 
NILO TEXEIRA CAMPOS 
 
 Parecer nº 990, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 120, de 2001 (nº 611/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Clube de Valença Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro.   601 
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OSMAR DIAS 
 
 Parecer nº 950, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 289, de 
1999, de autoria do Senador Maguito Vilela, que altera a redação do 
art.75 e seu § 1º, e do art. 159 e seus §§ 1º, 2º e 3º,do Decreto-Lei 
nº 2.848/40 (Código Penal Brasileiro), e suprime o parágrafo único 
do art. 8º da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), para aumentar 
a pena para os crimes de extorsão mediante seqüestro e restringir o 
abrandamento na aplicação da pena.  271 
 
 Parecer nº 951, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 47, de 
2000, de autoria do Senador Nabor Júnior, que altera a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências, para o fim de 
disciplinar a afixação de placa indicativa de realização de obras ou 
de serviços nas condições e formas que menciona.  273 
 
 Parecer nº 952, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 219, de 
2000, de autoria do Senador Paulo Souto, que define a Unidade de 
Fiança Penal – UFP, altera arts. do Decreto-Lei nº 3.689,de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e dá outras 
providências.  277 
 
 Premência no pagamento de indenização a produtores rurais 
do Estado do Paraná que perderam a safra devido às intempéries.  329 
 
 Parecer nº 979, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 190, de 2001 (nº 784/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Amigos Cafelândia – ACAFE a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cafelândia, Estado 
do Paraná.  480 
 
 Parecer nº 983, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 211, de 2001 (nº 830/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de 
Braganey a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Braganey, Estado do Paraná.  485 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 169, de 2001, que altera 
dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui 
a Agência Nacional de Energia Elétrica, disciplina o regime das 
concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras 
providências.  488 
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 Parecer nº 994, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura, respectivamente, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2001, de autoria do Senador 
Paulo Hartung, que altera a redação do art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 
de maio de 1978, para estabelecer cota mensal mínima de água 
para consumo residencial unifamiliar.  608 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Leitura de nota da Executiva do PPS, em repúdio aos 
atentados terroristas ocorridos hoje, nos Estados Unidos.  327 
 
 
PEDRO PIVA 
 
 Requerimento nº 509, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. José Ermírio de Moraes Filho, ocorrido 
hoje em São Paulo. 324 
 
 Discutindo requerimento nº 510, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. José Ermírio de 
Moraes Filho.  325 
 
 Parecer nº 981, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 203, de 2001 (nº 756/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Américo de Campos a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Américo de Campos, Estado 
de São Paulo.  483 
 
 Parecer nº 988, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos, respectivamente, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001 (nº 3.115/97, na 
Casa de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades 
por Ações, e na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe 
sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de 
Valores Mobiliários.  565 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Parecer nº 939, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 
1998 (nº 2.189/96, na Casa de origem), que revoga o art. 4º do 
Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, que trata da alienação 
fiduciária.  205 
 
 Requerimento nº 504, de 2001, solicitando homenagens de 
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pesar pelo falecimento de ex-Deputado Estadual Romildo Bolzan.  304 
 
 Requerimento nº 508, de 2001, solicitando manifestação de 
solidariedade à nação americana pelas vítimas dos atentados 
terroristas ocorridos no dia de hoje. 316 
 
 Requerimento nº 510, de 2001, de autoria do Senador Pedro 
Simon, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. 
José Ermírio de Moraes Filho.  325 
 
 Solidariedade à nação norte-americana em virtude dos 
atenta dos ocorridos hoje naquele país.  334 
 
 Necessidade de reflexão dos líderes mundiais acerca da 
caminhada da humanidade.  334 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, nos termos 
regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos Chefes 
de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 513 
 
 
PEDRO UBIRAJARA 
 
 Parecer nº 968, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 209, de 2001 (nº 828/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária de Três Lagoas a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Três Lagoas, Estado de 
Mato Grosso do Sul. 297 
 
 Parecer nº 969, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 210, de 2001 (nº 829/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Novo Alvorecer a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Eldorado, Estado de Mato 
Grosso do Sul.  298 
 
 Parecer nº 978, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de 2001 (nº 738/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio São Paulo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo.   479 
 
 
RENAN CALHEIROS 
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 Requerimento nº 502, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior as 
informações que menciona.  303 
 
 Requerimento nº 503, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda as informações que menciona.  303 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 319 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Participação de S. Exª na 46ª Conferência Internacional de 
Educação, organizada pela Unesco, realizada entre os dias 5 e 8 de 
setembro, em Genebra, na Suíça, que teve como tema “Educação 
para Todos para Aprender a Viver Juntos”.  497 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Comentários às notícias vinculadas pela imprensa sobre a 
Convenção Nacional do PMDB realizada, ontem, em Brasília. 243 
 
 Sugestões, como Presidente da Representação Brasileira da 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, para que os países do 
Bloco reduzam a zero suas alíquotas de importação, como forma de 
minimizar os efeitos da crise na Argentina e fortalecer as 
negociações com outros blocos econômicos.  500 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Discutindo requerimento nº 505, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Antonio da Costa 
Santos, o Toninho do PT, Prefeito de Campinas/SP. 305 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 321 
 
 Discutindo Requerimento nº 546, de 2000, nos termos 
regimentais, que, através do Plenário, seja transmitida aos Chefes 
de Estado de Israel e da Autoridade Nacional Palestina e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas manifestação de apoio do 
Senado Federal brasileiro às iniciativas que objetivem acordo de paz 
para a questão judaico-palestina no Oriente Médio, assim como 
solicita o encaminhamento desta proposição ao Poder Executivo. 513 
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 Parecer nº 999, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 58, de 2001 (nº849/2001, na Câmara dos Deputados), que revoga 
a sustação da tramitação congressual dos acordos bilaterais 
firmados com o Canadá.  617 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Parecer nº 942, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Ofício nº 16, de 2001 (S/nº, na origem), do Juizado 
Especial Criminal de Belo Horizonte, que solicita seja analisada a 
possibilidade de regulamentação no sentido de que a Anatel ou 
concessionárias passem a cadastrar obrigatoriamente os usuários 
de serviço de telefonia celular pré-pago.  209 
 
 Parecer nº 967, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 208, de 2001 (nº 814/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Educação Ambiental de Fartura a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fartura, Estado de 
São Paulo.  296 
 
 Discutindo requerimento nº 510, de 2001, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. José Ermírio de 
Moraes Filho.  326 
 
 Considerações acerca da participação da Guarda Civil 
Municipal de Cotia/SP, no esclarecimento do seqüestro da filha do 
empresário Silvio Santos.   594 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Parecer nº 940, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 95, de 2000 (nº 3.195/2000), do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 426, de 
2000, referente à auditoria realizada no Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária –INCRA – Superintendência 
Regional do Acre (TCnº 927.767/98-8).  207 
 
 Parecer nº 941, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso s/nº 136, de 2000 (nº 4.504-SGS-TCU, na 
origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da 
Decisão nº 586, de 2000, referente à auditoria realizada no Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – 
Superintendência do Amapá.  208 
 
 Discutindo requerimento nº 505, de 2001, solicitando 
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homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Antonio da Costa 
Santos, o Toninho do PT, Prefeito de Campinas/SP. 305 
 
 Aplausos à decisão do presidente Fernando Henrique 
Cardoso de estender aos policiais militares do Estado de Roraima 
vantagens concedidas no Distrito Federal e no Estado do Amapá, 
pela Medida Provisória nº 2.218, de 2001. 309 
 
 Discutindo requerimento nº 508, de 2001, solicitando 
manifestação de solidariedade à nação americana pelas vítimas dos 
atentados terroristas ocorridos no dia de hoje. 324 
 
 Abordagem sobre a produção intelectual do historiador Caio 
Prado Júnior.   589 
 
 Registro da reunião realizada ontem no Palácio do Planalto, 
entre o Presidente da República e líderes partidários, para discutir a 
crise internacional de corrente dos atentados terroristas ocorridos 
nos EUA.  658 
 
 Menção ao relatório da ONU que elogia o programa de 
reforma agrária no Brasil.  658 
 
 Importância do trabalho realizado pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, intitulado O Guia 
Prático do Cade. 669 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Parecer nº 996, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2001 
(nº3.585/97, na Casa de origem), que proíbe o emprego, o 
desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a importação, a 
exportação, a aquisição, a estocagem, a retenção ou a transferência, 
direta ou indiretamente, de minas terrestres antipessoais.  613 
 
 
SÉRGIO MACHADO 
 
 Proposição de esforço concentrado do Executivo, Legislativo 
e Judiciário para implementação de medidas contra o terrorismo e as 
guerrilhas urbanas. 671 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Parecer nº 997, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
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respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2001 
(nº3.585/97, na Casa de origem), que proíbe o emprego, o 
desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a importação, a 
exportação, a aquisição, a estocagem, a retenção ou a transferência, 
direta ou indiretamente, de minas terrestres antipessoais.  614 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Lamentação com a suspensão, pela Caixa Econômica 
Federal, do pagamento de benefícios prividenciários pelas casas 
lotéricas.  328 

 
 Discutindo requerimento nº 392, de 2001, solicitando a 
criação de uma Comissão Especial, composta de sete titulares e 
sete suplentes para, no prazo de dezoito meses, acompanhar e 
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do respectivo 
Comitê de Bacia (instituídos pelo Decreto s/nº de 5 de junho de 
2001). 523 
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	CabNormal: 
	Dir_Normal:     29
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P32: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 30    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P33: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     31
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P34: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 32    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P35: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     33
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P36: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 34    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P37: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     35
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P38: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 36    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P39: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     37
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P40: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 38    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P41: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     39
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P42: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 40    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P43: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     41
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P44: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 42    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P45: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     43
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P46: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 44    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P47: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     45
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 46    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P49: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 48    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 50    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P53: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 52    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P55: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 54    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P57: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 56    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P59: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     57
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 58    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P61: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     59
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 60    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P63: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     61
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 62    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     63
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 64    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 66    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 68    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 70    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 72    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 74    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 76    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 78    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 80    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 82    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 84    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 86    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 88    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 90    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 92    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 94    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 96    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 98    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 100    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 102    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 104    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 106    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 108    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 110    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 112    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 114    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 116    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 118    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 120    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 122    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 124    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 126    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 128    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 130    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 132    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 134    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 136    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 138    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 140    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 142    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 144    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 146    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 148    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 150    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 152    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 154    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 156    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 158    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 160    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 162    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 164    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 166    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 168    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 170    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 172    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 174    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 462    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 464    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 466    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 468    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 470    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 472    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 474    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 476    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 478    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 480    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 482    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 484    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 486    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 488    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 490    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 492    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 494    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 496    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 498    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 500    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 502    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 504    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 506    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 508    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 510    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 512    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 514    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 516    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 518    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 520    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 522    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 524    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 526    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 528    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 530    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 532    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 534    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 536    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 538    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 540    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 542    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 544    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 546    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 548    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 550    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 552    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 554    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 556    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 558    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 560    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 562    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 564    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 566    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 568    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 570    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 572    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 574    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 576    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 578    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 580    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 582    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 584    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 586    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 588    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 590    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 592    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 594    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 596    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 598    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 600    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 602    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 604    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 606    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 608    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 610    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 612    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 614    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 616    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 618    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 620    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 622    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 624    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 626    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 628    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 630    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 632    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 634    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 636    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 638    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 640    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 642    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 644    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 646    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 648    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 650    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 652    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 654    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 656    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 658    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 660    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 662    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 664    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 666    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 668    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 670    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 672    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




